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غفر احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممِد، وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم ا
 : -َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -وللمسلمني، قال املؤلف لشيخنا لوالدينا و اهلل لنا و 
ْجَزاء اْمِتثَال اْْلَمر".  ✍  "َمْسأََلة: اْْلِ

بسم اهلل الرِحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،  
 .-َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم- ورسوله وأشهد أن حممًدا عبد اهلل

 أما بعد...
هذه املسألة اليت أوردها املصنِّف ذكرها يف مسائل األمر، ومناسبة ذِكر هذه املسألة يف األمر أو  

قد أجزأ الفعل عن هذا فمن امتثل األمر فإنه يكون    ؛يف مباحث األمر: أن مثرة امتثال األمر هو اإلجزاء
 األمر.

سأذكر مقدمًة تتعلق باْلجزاء قد   -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-كالم المصنف وقبل أن نتكلم في   ♣
 تُبيِّن بعض اْلشكاليات عند بحث هذه المسألة في كتب اْلصول:  

للمأموِر، وعندما نقول: إنه صفٌة للمأمور، إذن ال يوصف  أهل العلم يقولون: إن اإلجزاء صفٌة 
 . و اإلجزاءغري املأمور هبذا الوصف وه 

 فإن عندنا أمران مهمان، أو فإن عندنا أمرين مهمين:   :وبناًء على ذلك
 أن العلماء يقولون: هل يوصف كل مأموٍر باإلجزاء، أم أنه خاصٌّ بالعبادات  اْلمر اْلول :

 ملعاقدات وغريها؟دون غريها من املأمورات؛ كا
مجهور العلماء أو مجهور األصوليني يرون أن الوصف باإلجزاء خاصٌّ بالعبادات دون ما   ▪

  .عداها
وقيل: إن غري العبادات يوصف باإلجزاء، ومن أمثلة ذلك: قوهلم: إن من أعطى الوديعة   ▪

وا  وإمنا هو من  باإلجزاء يف شيٍء ليس من العبادات خلادم املودِع أو أهله فقد أجزأه، فعَّبَّ
  .العقود واملعامالت 

: أن اإلجزاء إمنا هو خاصٌّ بالعبادات،  -صححه المرداوي وغيره الذيوهو -ولكن اْلكثر 
 وإن اسُتعمل يف غريها فهو؛

 إما ملالحظة أمر العبادة، وذلك أن رد الوديعة فيها معىن العبادة إذ هي أمانٌة عند الشخص. −
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 االستعمال اللغوي، وليس من باب االستعمال الشرعي.أو أنه من باب  −
وهذه الفائدة أو هذا األمر األول الذي بيَّنته لكم وهو مسألة: أن اإلجزاء خيتص بالعبادات جيعلنا 

م معنا قبل يف مباحث احلكم الوضعي احلديث عن أموٍر أربع؛   ا، فقد تقدَّ  نرجع ملسألة مهمة جدًّ
م احلديث عن الصحة −  .فتقدَّ
 ويُقابلها الفساد. −
م احلديث أيًضا عن القضاء −  .وتقدَّ
 واإلعادة. −
أربعة أشياء، ومن عادة بعض الفقهاء أو من عادة بعض األصوليني مبعىًن أصح: أنه يورِد مع  فهذه  

 هذه األربع السابقة وهي: 
 اإلعادة. .1
 والقضاء. .2
 والصحة. .3
 والفساد. .4

ر احلديث عن اإلجزاء إل هذا املوضع، مع أن األنسب  يورِد معها اإلجزاء، وأما املصنف فإنه أخَّ
   ؛ هناك؛ ألن اجلميع وصٌف للعبادة أن يكون

 كما عَّبَّ القرايف وغريه فقال: "العبادة توصف خبمسة أوصاف" هذا من جهة.  ▪
ومن جهة أخرى: فإن القضاء والعبادة واإلجزاء، والصحة والفساد بينهما ترادٌف يف   ▪

 املدلول.
الذي عرَّف به  ولذلك إذا رجعت أنت ملا ذكره املصنف يف معىن الصحة فإنك ستجد أن احلدَّ 

ة، واخلالف الذي أورده هناك يكاد يكون مثل اخلالف يف اإلجزاء متاًما؛    الصحَّ
 فقد ذكر بعضهم أن الصحة معناها امتثال املأمور.  −
 وقال بعضهم: إن الصحة هي سقوط القضاء. −

 .وهذان األمران يف تعريف الصحة مها نفسهما املذكوران يف اإلجزاء كذلك 
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: أن بعًضا من األصوليني يقول: إن الصحة اتحاد اْلقوال في الصحة واْلجزاءوينبني على   ♣
 واإلجزاء مرتادفان ال فرق بينهما؛  

 فحيث قلنا: إن العبادة صحيحة فهي جمزئة.   −
 وحيث قلنا: إن العبادة غري صحيحٍة مبعىن أي فاسدة، فإهنا غري جمزئة.  −

 املسألة. وهذا أحد القولني أو الطريقتني يف 
وقيل: بل بينهما فرٌق وإن كان بينهما تالزم، ووجه التالزم: أن الصحة يلزم منها اإلجزاء،  ♣ 

م الصحة، واإلجزاء بعده.  فاملتقدِّ
  ولكن ما الفرق بينهما؟ ♣

 ألهل العلم طرق:  
  عقليانة ابن احلاجب، فقد ذكر ابن احلاجب أن الصحة والفساد وصفان  فمن الطرق: طريق  ،

 وعدمه وصفان شرعيان، ولذلك ذكر الصحة والفساد هناك واإلجزاء هنا من باب املغايرة.   بينما اإلجزاء 
   وقيل: إن الفرق بينهما من جهة أن الصحة والفساد توصف هبما العبادات وغريها، بينما

اإلجزاء الذي ذكرناه قبل قليل أنه ال يوصف به إال العبادة يف قول مجاهري األصوليني، وبناًء على ذلك:  
 .فإن حملَّ الصحة يكون أعمَّ من حمل اإلجزاء

   بينما اإلجزاء معناه وجودي، وهذه ، وقيل: من الفروقات بينهما: أن الصحة معناه عدميٌّ
 معناها العكس، وإال فاملآل واحد. 

أتيت هبذه املقدمة لكي نعرف أن اإلشكال الذي قد يورِده بعض اإلخوان عندما يرى أن تعريف  
تعريفه للصحة، فنقول: إن كثريًا من األصوليني يرى أنه  ل بيه بدرجة كبرية  اد يكون شاملصنف لإلجزاء يك 

مرتادفة ومرَّ الفرق بينهما، فإنه يرى الفرق بأحد من األمور اليت ذكرت لك قبل قليل، ولكن مع اتفاقهم 
 . أن الصحة مستلزمٌة لإلجزاء، فبينهما تالزم

ة اليت تكون مثرهتا يف الغالب مثرًة لفظية يف لكن هل مها مرتادفان، أم مها متغايران؟ هذه املسأل
الغالب، لكنه األثر من حيث التالزم، ولذلك فإن األنسب واألقرب طريقة القرايف يف التنقيح وغريه  

  .باحلديث عن الصحة والفساد وهو األنسبحينما جعل احلديث عن اإلجزاء مقرونًا 
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جزاء توصف بها العبادات، وترتب على  إذن هذه المسألة التي أردت أن أُنبِّه لها: أن اْل 
 ذلك عدد من المسائل أوردتها لك.

  قلت لك: أنه صفٌة للفعل املأمور : أن اإلجزاء  المسألة الثانية عندنا ثم نبدأ بكالم المصنف
م معنا أن األمر يشمل الوجوب والندب مًعا،  أو إلتيان املأمور به، للفعل املأمو  ر باإلتيان به، وقد تقدَّ

 ؛ وبناًء على ذلك فإن أصح قويل العلماء من أهل األصول: أن اإلجزاء
 يُطلق على الواجب. −
 ويُطلق على املندوب كذلك. −

قال   -لَّمَصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوسَ -توصف بكوهنا جمزئة، ويدل على ذلك: أن الرسول اهلل    فالمندوبات
ى بالسن الذي تكون دون السن الواجب الشرعي   »ُتْجزُِئَك َوََل ُتْجِزُئ َأَحًدا بَ ْعَدَك«قال:  ،ملن ضحَّ

 ، أو يف عبادٍة وفعٍل مسنوٍن وليس يف فعٍل واجب.ةمع أهنا يف سنَّة وليست يف واجب
: فإن التعريف الذي سيورده املصنف أو أحد التعريفني أن اإلجزاء هو سقوط القضاء وبناًء عليه

يف املندوبات يكون اإلجزاء ليس سقوط القضاء، وإمنا سقوط اإلعادة، وذلك أن املندوب حىت وإن 
فاألصل يف املندوبات عدم القضاء، وهذه القاعدة تكلمت   - مبعىن أنه غري صحيح أو فاسد-وقع باطاًل  

ها إال ما ورد النص به كالسنن الرواتب والوتر عند بعض أهل العلم كمشهور مذهب أِحد؛ ألن عن
الرواية الثانية يرى أن الذي يُفَعل يف النهار ليس قضاًء للوتر، وإمنا هو يف احلقيقة بدٌل عن الوتر، 

قضاء  ويستدلون باحلديث الذي يف مسند أِحد، أظنين تكلمت عنه قبل ذلك عندما تكلمنا عن
 السنن، ولكنها تُعاد حيث كانت وقتها مطلًقا أو كانت مؤقتٍة بزمن فتكون يف وقتها. 

   . نا عنهاإذن هذا ما يتعلق بالمسألة التي أوردها المصنف وتكلم
ْجَزاء اْمِتثَال اْْلَمر)يقول املصنف:  ( هذا أول التعريف أو التعريفني الذين أوردمها املصنف،  اْْلِ

الوصف بأنه  فإنه أنسب من الوصف بأنه تعريف، فال يصُدق عليه حقيقًة هذا ولُنسمهما تفسري 
 تعريف، وإمنا التفسري قد يكون أنسب.

 . هو أن اإلجزاء هو امتثال األمر : إذن التفسري األول الذي أورده املصنف ▪
 والتفسري الثاين الذي سيورده بعده: أنه سقوط القضاء. ▪
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 ( وبعض األصوليني يُعَّبِّ بسقوط التعبُّد اْمِتثَال اْْلَمر: صاغه املؤلف بقوله: )التفسير اْلول
 كما عند البيضاوي وغريه، وهذا مناسب ألجل أن يكون التفسريان متقاربني؛

 أي بامتثال األمر. فيكون التفسري األول: ▪
 القضاء.والثاين: سقوط  ▪

 إذن أصبح عندنا تفسيران:   ♣
واالمتثال لألمر أي   ( اْمِتثَال اْْلَمر: )-َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -: وهو قول املصنف نبدأ بالتفسير اْلول

بفعل املأمور بالشروط اليت أوجبها الشارع فيه، وبالصفة اليت ألزم الشارع باإلتيان هبا، ولذلك يكون  
امتثل األمر فقد سقط عنه التعبُّد؛ ألن اإلنسان إمنا هو مأموٌر بامتثال   الشخص قد امتثل األمر، ومن

 عليه، أو ندبه إليها.  -َعزَّ َوَجلَّ -األمر على الصفة اليت أوجبها اهلل 
ذهب لرتجيحه كثرٌي من احملققني، وممن صحح هذا التفسري من احلنابلة: املرداوي   وهذا التفسري

، -رِحة اهلل على اجلميع-و اخلطاب، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين وقال: "إنه األصح"، وجزم به أب
وبيَّنوا أن هذا التفسري هو األنسب ألصول أِحد؛ ألن النهي عند أِحد وهو الذي عليه أهل احلديث 

 كما سيأتينا إن شاء اهلل يف هناية الدرس اليوم أو غًدا يقتضي الفساد.
فإنه مل يفعل شيًئا منهيًّا، فحينئٍذ يكون جمزئًا، بناه على هذا  : فكل من امتثل األمر وبناًء عليه

 األصل ابن عقيل.
ْجَزاء اْمِتثَال اْْلَمرللتفسري الثاين ذكر ما ينبين على هذا التفسري فقال: )ل أن ينتقل بقطبًعا  (  اْْلِ

 هذا هو التفسري األول، مث بىن عليه قال: 
 ". َففعل اْلَمْأُمور ِبهِ " ✍

( الُنسخ اخلطية بعضها بالفاء وبعضها بالباء، واألصوب أهنا بالفاء، ويبدو أن هذه  َففعلكلمة )
النسخ اخلطية قد وقف عليها املرداوي، ولذلك فإن املرداوي يف شرحه ل  ]التحرير[، وقد كان من أهل 

هنا بالفاء، فقال:  أع هلا املرداوي يف ]التحرير[ الكتاب الذي نشرحه اليوم، فإنه قد صرَّح  جالكتب اليت ر 
 "هي بفاٍء ألهنا للتعقيب وليست لتتمة بيان التفسري".

 يقول الشيخ: 
 ".ِطِه يحققه إجماًعاو "َففعل اْلَمْأُمور ِبِه ِبَشرْ  ✍
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أي بالشروط الشرعية  (ِطهِ و ِبَشرْ أن الشخص إذا فعل الشيء املأمور به الذي دلَّ عليه األمر )أي 
( أي ُُيقق اإلجزاء، وبناًء عليه فإنه يكون قد سقط عنه التعبُّد، يحققهاليت دلَّت عليه وألزم الشارع هبا، ) 

 عليه.  -َعزَّ َوَجلَّ -يأته كما أوجب اهلل وأجزأه هذا الفعل الذي امتثل فيه للمأمور هب
والكالم -( أي باتفاق أهل العلم، وقد حكى هذا اإلمجاع قبل املصنف اجماعً إوقول املصنف: )
ين يف ]التقريب[، وعبارة أيب بكٍر الباقالين يقول: "قال كلٌّ من الفقهاء  -هذا منقول باملعىن منه الباقالَّ

كون املأمور جمزئًا إذا فعله على وجه ما تناوله األمر" فحكاه اتفاقًا كما إنه يقتضي  "وعامة أهل العمل:  
 ذكر املصنف.
ْجَزاء ِبُسُقوط اْلَقَضاء ِعْند اْْلَْكَثر خالفًا لعبد اْلَجبَّار َواْبن    رَ سِّ ن فُ إوََكَذا  "  ✍  ". الباقالنياْْلِ

ْجَزاءهذا هو التفسري الثاين لإلجزاء بأنه سقوط القضاء، وهذا معىن قوله: ) َر اْْلِ (  وََكَذا إن ُفسِّ
فسرنا اإلجزاء بالتفسري الثاين أي وكذا ُُيقق امتثال األمر بفعل املأمور به بشروطه ُُيقق اإلجزاء إذا 

 وهو: سقوط القضاء.
اهلندي، ولكن هو   الصفي( بعض الناس اعرتض على هذه اجلملة وهي ِبُسُقوط اْلَقَضاءوالتعبري )

اعرتاٌض على الشكل، فيقول: الواجب أن يُقال: اندفع وجوب القضاء؛ ألن القضاء أثٌر مرتتٌب بعد  
هذا هو التفسري الثاين، وهذا قال به بعض   بعد ذلك. ذلك، فكيف يسقط الشيء وهو مل يثبت

 ؛ له بعض فقهاء احلنابلةاألصوليني، وكثريًا ما يُعمِ 
 . كما أعمله القاضي يف بعض املواضع −
ى يف ]املمِتع[ وغريه. −  وأعمله كذلك ابن املنجَّ

( أي عند أكثر أهل العلم أن الشخص إذا فعل املأمور به فقد سقط  ِعْند اْْلَْكَثريقول املصنف: )
عفًوا: أن املرء إذا فعل مأمورًا به فإنه يكون جمزئًا يف حقه إذا قلنا: إن اإلجزاء هو سقوط عنه القضاء، 

رنا اإلج زاء  القضاء، بينما كان عبد اجلبار وأبو بكر الباقالين يقوالن خبالف ذلك، فيقولون: إننا إذا فسَّ
مبعىن كونه سقوط القضاء، فإن من امتثل املأمور ال نصف فعله بكونه جمزئًا، وإمنا نقول: إنه فعل الفعل 

 املأمور به وسكت. 
ولذلك يقول أبو بكر الباقالين يف ]التقريب[ يف تبيني قوله صراحًة يقول: "كنا قلنا يف مواضع من 

رنا ذلك بأنه ال يدل على أن مثل الفعل الذي وقع ال يلزم   اآلمال وغريها: أن األشبه أنه ال جُيزئ، وفسَّ
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وكان أبو بكر الباقالين يف كثري من كتبه يقول:  بعده، وأنه ال ميتنع أن يلزم مثل الواجب فيما بعد، 
، فإن اإلجزاء بالنظر هلذا املعىن له داللٌة " جيب أال تقول: إن الفعل غري جمزئ وإمنا تقول: هو غري شرعيٍّ

 ."خمتلفة
هذه املسألة قيل: إن اخلالف فيها لفظي، ذكر ذلك التاج السبكي يف ]رفع احلاجب[، وقال: 

، لكن وجدت أن الشيخ تقي الدين أشار خلالٍف مهم يف املذهب  "إن اخلالف فيها لفظي وال مثرة له"
اسة ومل  قد يُبىن على هذه املسألة، وهذه املسألة الفقهية املشهورة هي مسألة: "َمن كان على ثوبه جن

جيد ما يُزيلها به كماٍء يُزيل النجاسة به، ومل جيد ثوبًا آخر يستبدل الثوب الذي فيه النجاسة، فقالوا:  
 إنه ُيصلي بثوبه الذي فيه النجاسة". 

: أنه ملا صلَّى بثوبه الذي فيه النجاسة حيث كان عاجزًا عن وقبل أن أذكر الحكم ُأريد أن ننتبه
احلقيقية يكون قد امتثل األمر، هو امتثل األمر، لكن ملا امتثل األمر حيث وجب إزالة النجاسة، فإنه يف  

 عليه أن يأيت باألمر على قدر حاجته، هل جتب عليه إعادة الصالة إذا وجد ثوبًا آخر أم ال؟  
 في المذهب روايتان أو قوَلن كالهما منصوٌص عن أحمد:

 إنه ال يلزمه القضاء، ملا؟ قالوا: ألنه امتثل الفعل املأمور الرواية الثانية التي سأبدأ بها قالوا :
عليه، وما سقط وهو اجتناب النجاسة فإنه معذوٌر فيه، فحينئٍذ ال يلزمه   -َعزَّ َوَجلَّ -كما أوجب اهلل 

دين صراحًة، قال: ألن اإلجزاء هو امتثال املأمور على الصفة القضاء، وهذا الذي علَّل به الشيخ تقي ال
 اليت أمر اهلل، وقد امتثل املصلي املأمور على هذه الصفة.

  امتثل   : أنه جيب عليه أن ُيصلي فيكون قدوالرواية اْلخرى وهي المشهورة عند المتأخرين
املأمور، ومع ذلك جيب عليه قضاء العبادة ولو بعد وقتها إذا وجد ُسرتًة طاهرًة يلبسها، وسبب قوهلم  

  ؛هذا: قالوا: ألن الذي ُيصلي وعلى ثوبه جناسة فهو يف حقه شرطان فعل أحدمها مع القدرة على اآلخر
 .فهو يستطيع أن يزيل النجاسة خبلع ثوبه فُيصلي ُعريانًا  −
 أن يسرت عورته بلبس الثوب النجس.ويستطيع  −

فهو يف احلقيقة قد امتثل املأمور لكنه خالف أمرًا آخر أدَّى إل لزوم إعادته وقضائه الصالة بعد  
 ذلك، فريون أنه يلزمه اإلعادة يف الوقت والقضاء بعده إذا وجد له سرتة. 
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و امتثال املأمور، فحينئٍذ  واحلقيقة أن القول األول أضبط يف األصول؛ ألهنم صححوا أن اإلجزاء ه
فمن فعل املأمور على الصفة اليت أِذن الشارع هبا فإنه ال يلزمه اإلعادة، وهذه القاعدة كررها الشيخ 

بأن األصل كل عبادٍة فُعلت على الوجه املأمور فال يلزم قضاؤها وال  -الشيخ تقي الدين أعين-دائًما 
 إعادهتا مطلًقا.

يُفرِّقون بني من  -قط من باب الفائدة، وال أُريد أن أخرج كثريًا عن الفقهف-طبًعا املذهب يُفرِّقون 
 صلَّى يف ثوٍب جنس ومن صلَّى ُعريانًا، فيقولون:  

 إن من صلَّى ُعريانًا لعدم وجوده السرتة ال يُعيد.  −
 صلَّى يف ثوٍب جنس لعدم قدرته على إزالة النجاسة فإنه يُعيد.  ومن −
 قالوا: 
   .ٍد للسرتة بالكلية، فحينئٍذ ال تلزمه اإلعادة فلم يكن قد فعل حمذورًاألن األول غري واج −
 .رتة جنسةس وأما الثاين فإنه واجٌد للسرتة لكن ال −

ففي حقه تعارض شرطان هو قادٌر على أحدمها، والصواب: ال شك هو القول بأنه ال يلزمه  
لك كالٌم ألِحد وجهه الشيخ تقي  ومههم يف ذاإلعادة، واألدلة والقواعد األصولية تدل عليه، ولكن أ

 الدين يف شرح ]العمدة[.
 والمقدسي للقاضيقت يْسقط بذهاب وقته ِعْند اْْلَْكَثر خالفًا ؤ اْلَواِجب الم :َمْسأََلة" ✍
اِفِعيَّة والحلواني  ".َوبَعض الشَّ

يرتتب عليها أثٌر فقهيٌّ  مبسألٍة، هذه املسألة وهي من املسائل اليت  -َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -بدأ املصنف 
كثري، ليست كالسابقة وإمنا أثرها كبري، وهذه املسألة هي اليت ُيسميها العلماء: َمن فعل عبادًة بعد  

 اليت وقِّتت فيه.  -لكي يكون أوضح-وقتها املؤقت، أو بعد انتهاء وقتها 
 وبذلك نعرف أن فعل العبادة لها ثالثة أحوال بالقسمة العقلية:  ♣
  َمن فعل عبادًة بعد انتهاء وقتها فبالقسمة العقلية هلا ثالثة أحوال:الحالة اْلولى : 

 إما أن يكون قد فعل العبادة بعد خروج وقتها لعذٍر؛ كسفٍر، ومرٍض، وحنوه. −
ر العبادة عن  −  وقتها من غري عذٍر.وإما أن يكون قد أخَّ
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م معنا حبثها سابًقا، وَنْصُف املسألة أوردها املصنف ملا ذكر هناك يف مبحث  ففي احلالة األول: تقدَّ
ن منه؛ كمسافٍر، ومريٍض، أو ال   ؛ كصوم   -أو مل مُيكنه-األحكام، قال: فإن أخرَّه لعذٍر متكَّ ملانٍع شرعيٍّ

 حائٍض، فهل هو قضاٍء ينبين على وجوبه". 
م حبثها.  إذ −  ن إذا كان التأخري لعذٍر فقد تقدَّ
 واملسألة هنا فيما إذا كان التأخري عن الوقت لغري عذر، إذن هاتان املسألتان نُفرِّق بينهما.  −
سيورِدها املصنف كذلك؛ وهو: إذا كان األمر غري مؤقٍت وقلنا  ما هي المسألة الثالثة؟ −

إن شاء اهلل يف حمله بعد قليل بإذن اهلل  بالفورية، فإن أول الوقت يكون كالتوقيت وسيأيت
 .-َعزَّ َوَجلَّ -

( تعبريه بالواجب املؤقت خُيرِج الواجب غري قتؤ اْلَواِجب الم: )-َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -يقول الشيخ 
حكم الواجب املطلق بعد هذه مباشرة،   -َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -املؤقت وهو الواجب املطلق، وسيورد املصنف  

 تينا بعد قليل.وسيأ
 ( يشمل صورتني: قتؤ اْلَواِجب الموقول املصنف: )

 يشمل احلكم الواجب املؤقت املضيَّق الذي ال يشمل إال العبادة وحدها دون ما عداها. −
ع.  −  والواجب املؤقت املوسَّ

 فاحلكم فيهما سواء؛ فصالة املغرب:  
ع من غروب الشمس إل غرو  −  ب الشفق األِحر. عند أكثر أهل العلم أهنا واجٌب موسَّ
وعند بعض الفقهاء يرون أن صالة املغرب واجٌب مضيَّق ال تكفي إال هلا مع النداء، حىت   −

 إن بعضهم قال: ال ُيشرَع إطالتها لكيال خيرج وقتها. 
ع لكن يف احلالتني هي واجٌب مؤقت  ؟إذن فصالة املغرب اخُتلف أهي واجٌب مضيٌَّق أو موسَّ

 فتدخل معنا يف هذه املسألة. 
ذلك  ( حملُّ يْسقط بذهاب وقته( قوله: )قت يْسقط بذهاب وقتهؤ اْلَواِجب الميقول الشيخ: )

م احلديث عنها قبل ذلك يف الكالم األول للمصنف.  إذا كان لغري عذٍر، وأما إذا كان لعذر فقد تقدَّ
و يعلى، وعليه  ( املراد باألكثر أي أكثر الفقهاء كما صرَّح بذلك القاضي أبِعْند اْْلَْكَثرقوله: )

أصويل وفقهاء احلنابلة؛ منهم: أبو الَّبكات، وأبو اخلطَّاب، وابن عقيل، وغريهم، كل هؤالء كثرٌي من 
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يرون أنه يسقط بذهاب وقته؛ يعين يسقط الوجوب، ومعىن قولنا: إنه يسقط الوجوب ليس معناه أنه  
ت ه بعد ذلك فليس يف ذمته واجب، هذا معىن ال إمث عليه، بل اإلمث ثابٌت عليه لكنه ال يكون باقًيا يف ذمَّ

 أنه ساقط. 
( ويعين بالقاضي القاضي أبا يعلى ونصَّ على ذلك يف خالفًا للقاضييقول املصنف: قال: )

ة[، واملقدسي، وإذا ُأطلق املقدسي عند احلنابلة فيقصدون به ابن قدامة، أبو حممد عبد اهلل بن  ]الُعدَّ
 ملغين[ وغريها من الكتب العظيمة.أِحد بن قدامة صاحب ]الروضة، وا

 ( واحللواين مها اثنان: والحلوانيقال: )
 أبو الفتح.  −
 وابنه.  −

اِفِعيَّةقال: ) ( أي وبعض الشافعية قال بذلك، بل قيل: إنه قول عامة احلنفية واملالكية  َوبَعض الشَّ
 أن الواجب ال يسقط، قالوا بذلك.

ا ومهمة، يقول  ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبين ما أورده املصنف وهي مثرة كبرية جدًّ
 املصنف: 
 ". فالقضاء بَِأْمٍر َجِديد على اْلول"  ✍

يعين أن العبادة إذا انتهى وقتها سقط الوجوب من الذمة، أما اإلمث فهو باٍق، لكن هل جيب 
ٍل آخر يدل على لزوم قضاؤها بعد الوقت؟ نقول: ال جيب بالدليل األول، بل ال بد أن تبحث عن دلي

 القضاء بعد انقضاء العبادة املؤقتة، فإن مل يوجد دليل سقط القضاء.
اِبق"  ✍يقول:   ".وباْلمر السَّ

اِبقواملراد )  ( يعين باألمر الذي دلَّ على وجوب العبادة املؤقتة. باْلمر السَّ
 ". على الثاني"  ✍

 بانتها وقته. أي الذين يقولون: إن الواجب املؤقت ال يسقط 
مه المصنف -كما قلت لك- والقول اْلول  : وهو أنه ال بد من أمٍر جديد يدل هو الذي قدَّ

على القضاء، وعند احلنابلة قاعدة يف الرتجيح، أو صيغة من صيغ الرتجيح: وهو التقدمي؛ مبعىن أن 
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مه املؤلف  القول الذي يورِده أواًل ما مل ُيصرِّح برتجيح القول املؤخر يف الذِكر، فمعىن  ذلك أن ما قدَّ
 صحيٌح عنده، ولذا فإن بعض احلنابلة مل ُيصحح إال بالتقدمي. 

: ابن رزين ملا اختصر ]املغين[ مل يأِت بشيء اللهم إال شيًئا واحًدا أنه أصبح  فعلى سبيل المثال
مه ابن رزين، مع أن ا بن رزين إمنا فعل يف يُغاير بني ترتيب املغين يف الروايات، ولذلك دائًما يقولون: قدَّ

كتابه اختصار ]املغين[، وإمنا أتى بشيٍء واحد وهو ترتيب الراجح من املرجوح بني الروايات عن طريق 
مه ابن رزين.   ذِكر األول بعد الثاين، وجتد كثريًا يف ]اإلنصاف[ ما يقول: قدَّ

مه املؤلف ذهب له مجٌع من حمققي مذهب أِحد؛ منهم : أبو اخلطَّاب إذن هذا القول الذي قدَّ
ح هذا القول: أبو الوفاء ابن   وصرَّح بأنه قويٌّ عنده، مع أنه حكى عن شيخه خالف ذلك، وممن رجَّ

الشيخ تقي الدين، بل قد ذكر الزركشي أن أكثر احملققني من الشافعية على ه أيًضا: حعقيل، وممن رجَّ 
 هذا القول.

فهو ظاهر املذهب، املشهور عند   :مةوأما القول الثاني الذي مشى عليه القاضي وابن قدا
املتأخرين من احلنابلة هو القول الثاين؛ أنه جيب باألمر األول، فكل عبادٍة مؤقتة جيب قضاؤها بعد 

 انقضاء وقتها ما مل يدل دليٌل على السقوط، على سقوط القضاء وأهنا ال تُقضى. 
هذا اخلالف يف املسألة مسائل  ينبين على  ما الذي ينبني على الخالف في هذه المسألة؟ ♣

ا؛   كثرية جدًّ
 أعىن -: وهي الصالة، َمن فاتته صالٌة حىت خرج وقتها فإنه يف هذه احلالة نبدأ بأول مسألة

املؤقت، واملندوب املؤقت خارج  صالًة واجبة، نعين الصالة الواجبة؛ ألن البحث إمنا هو يف الواجب
 . -عن هذه املسألة؛ ألن املندوبات املؤقتة ال قضاء هلا

نقول: إن الدليل قد   َمن ترك صالًة حتى خرج وقتها، فهل يقضيها بعد خروج وقتها أم َل؟ 
نَاَم َعْن  َمنْ »قال:    -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-نصَّ على أن من خرج وقتها بعذٍر فإنه يقضيها، فإن النيب  

وهذا احلديث يف آخره يدلنا على أن  «فَِلُيَصلَِّها ِإَذا ذََكَرَها، فَِإنَّ َذِلَك ُهَو َوقْ تَ َها َنِسيَ َها َأوْ  َصاَلةٍ 
»فَِإنَّ َذِلَك    كل عذٍر لفعل واجٍب مؤقٍت فإنه يدل على أنه يُقضى بعد خروج الوقت؛ ألنه علَّل بعلَّة:

ٍر كالنوم وما يف حكمه من األعذار األخرى كالنسيان يف الصالة ويف غريها يدل فكل عذ ُهَو َوقْ تَ َها«
 على ذلك، حديثنا إمنا هو إذا كان من غري عذر.
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-َعزَّ َوَجلَّ -قلت لكم: أن قاعدة املذهب: "أن الواجب املؤقت قضاؤه بالدليل األول" فقول اهلل  
رها حىت خرج وقتها بال عذٍر    [43]البقرة:﴿َأِقيُموا الصَّالَة﴾:   يدل على وجوب الصالة يف وقتها، وَمن أخَّ

ات كلها، طبًعا وعلى هذا لزمه قضاؤها ولو طالت، ولو جلس سنيًنا طوااًل فيلزمه قضاء تلك الصلو 
 القول اجلمهور وإن خالفوه من حيث هذه املسألة. 

 وانتصر هلا الشيخ تقي الدين وبقوة، وممن ألَّف فيها من  :الرواية الثانية في مذهب أحمد
شارح  يي من احلنابلة املتأخرين، وهو تلميذ الُرحيباين الدمشقاملتأخرين ينتصر هلا الشيخ حسن الشطَّ 

د خروج صالٍة حىت  ]الغاية[، وكالمها دمشقيان، ألَّف رسالًة يف االنتصار   هلذا القول، وهو: أن من تعمَّ
خرج وقتها فإنه ال يقضيها، مع مالحظة أن الشيخ ال يقول: كل األوقات، بل يقول: إن األوقات 

 تها واحد؛ املتناظرة وق
رها من  − فمن فوَّت صالة الظهر حىت دخل وقت صالة املغرب سقط القضاء عليه إذا أخَّ

 غري عذر.
 لكن لو أخرها إل صالة العر وجب عليه القضاء. −

: أيب بكر أنه قال كما يف الصحيح: "إن هلل عبادًة يف الليل ال يقبلها يف النهار، وله  ويستدل بأثر
عبادٌة يف النهار ال يقبلها يف الليل" وهذا يدل على أن الظهر والعصر كالوقت الواحد فحينئٍذ ال تُقضى،  

 من أمٍر جديد. ومشى على هذه القاعدة وطردها على أنه ال بد 
: صيام رمضان واجب وهو واضح، وقد جاء يف الكتاب أن  هذه المسألةمثاٌل آخر ينبني على 

د إفطار يوٍم يف هنار  من كان له عذر من مرٍض وسفٍر وحنوه أنه يقضيه من أياٍم ُأخر، فهل من تعمَّ
 أنه عليه والعقوبة.  ك رمضان من غري عذٍر يلزمه القضاء أم ال؟ اإلمث ال ش

د إفطار يوٍم يف هنار رمضان من غري يةهناك رواية مذهب أحمد وهو قول المالك : أن من تعمَّ
مه املصنف: وهو أن القضاء ال بد له من  عذٍر فال قضاء عليه، بناًء على هذه املسألة القول الذي قدَّ

 أمٍر جديد، وال يوجد أمر، واآلية إمنا دلَّت على َمن كان له عذر فقط. 
مرفوًعا على إسناٍد على  -ِضَي اهلُل َعْنهُ رَ -: حبديٍث ُروي عن أيب هريرة ويستدلون على ذلك

 يامُ صِ  هُ ئْ زِ ُيجْ  مْ لَ  رٍ ذْ عُ  رِ يْ غَ  نْ ًما مِ وْ ي َ  رَ طَ فْ أَ  نْ مَ »قال:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-ضعٍف فيه أن النيب 
 يف هذا الباب. -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-أو حنو مما ُروي عن النيب  «هُ امَ صَ  وْ لَ وَ  رِ هْ الدَّ 
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  القضاء جيب  أن األصل أن :-وهو المذهب وهو قول الجمهور عموًما-والقول الثاني
باألمر األول، وبناًء عليه فمن تعمد إفطار يوٍم يف هنار رمضان اإلمث باٍق، والقضاء باٍق، اإلمث ثابٌت  

ْهَر  عليه، والقضاء باٍق يف ذمته باألمر األول وهو وجوب الصيام؛  ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
 .[185]البقرة:فَ ْلَيُصْمُه﴾

ا َل نريد  -مبنية على هذا اْلصل أوردها العلماء؛ من المسائل    وهكذا هناك مسائل كثيرة جدًّ
   :-أن ُنكثر في الفروع 

مسألة احلج، فإن املتمتِّع والقارن إذا مل جيدا اهلدي وجب عليهما صيام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة  
ر صيام الثالثة أيام األول عن احلج وآخرها أ؛ إذا رجعوا؛ يعين بعد انقضاء احلج يام التشريق فمن أخَّ

الثالثة، فهل يقضيها بعد ذلك أم ال؟ ألهل العلم فيها قوالن، واملذهب: أهنا تُقضى فيصوم عشرة أياٍم 
وهذه مبنيٌة على أصلنا أن القضاء "بعد ذلك، وقد جزم بتخرجيها على هذه القاعدة الزركشي وقال: 

ا، ول"جيب باألمر األول  ذلك فإن هذه القاعدة مهمة. ، وهكذا الفروع هلذه القاعدة كثرية جدًّ
 . ن لم يُقيد اْْلَمر ِبَوْقت إو "  ✍
 . فالقضاء بِاْْلَمر اْلول ِعْند اْْلَْكَثر ؛ ُهَو على اْلَفْور :َوقيل

 ". ُهَو كالمؤقت :والكرخي  المالكيَوقَاَل أَبُو اْلفرج 
مقيًَّدا، فإن العلماء كما ( بل كان األمر مطلًقا ليس وإن لم يُقيد اْْلَمر ِبَوْقتيقول املصنف: )

 تعلمون على قولني، مرَّ معنا يف الدرس املاضي: 
 منهم من يقول: إنه على الفور. −
 ومنهم من يقول: إنه ليس على الفور. −

فال تدخل هذه املسألة اليت سيوردها املصنف؛ ألنه إن فعله يف أي   فمن قال: إنه ليس على الفور
 .وقٍت فإنه يكون أداًء وال يكون قضاءٍ 

( أي وقيل: إن الوجوب َوقيل: على اْلَفْور ، ولذلك قال املصنف: ) لكن إن قلنا: إنه على الفور
ليس على الرتاخي وإمنا هو على الفور، فحينئٍذ فإن الواجب عليه أن يأيت بالفعل املأمور به يف أول 

ره عن لك؛ فإن أخَّ وقته، وهو ُعقيب العلم باملأمور به حيث وجد شرطه؛ كبلوٍغ، واستطاعٍة، وحنو ذ
 وقته األول فإن الوقت الثاين بعده ُيسمى قضاًء عندهم، أو يف حكم القضاء. 
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 ( وهذه ذكرناها يف الدرس املاضي ما الذي يرتتب على الفورية. َوقيل: على اْلَفْورولذلك يقول: )
قالوا: إن القضاء يف ( أي عند أكثر العلماء حىت الذين  فالقضاء بِاْْلَمر اْلول ِعْند اْْلَْكَثر قال: )

الواجب املؤقت ال بد له من أمٍر جديد، حىت أولئك قالوا هنا: يكفي فيه القضاء باألمر األول بناًء 
 على هذا األمر.

( أي جيري فيه اخلالف السابق ال أنه َوقَاَل أَبُو اْلفرج المالكي والكرخي: ُهَو كالمؤقتقال: )
 جديد؛ ألنه نُِقل عن الكرخي يف كتب احلنفية التصريح بذلك أنه  جمزوٌم بأهنما يريان بأنه ال بد من أمرٍ 

راح من شراح ]خمتصر ابن احلاجب[ الذين ظنُّوا  يُبىن اخلالف على اخلالف السابق خالفًا لبعض الشَّ
ًعا حيث قلنا:   أن أبا الفرج والكرخي كالمها جيزم بأنه ال بد من أمٍر جديد يف الواجب الذي يكون وسَّ

 الفور. إنه على 
 ". ِعْند اْْلَْكَثر الشيءا بذلك  مرً ألَْيَس  بشيءاْْلَمر بِاْْلَمر  :َمْسأََلة"  ✍

: أن  هذه المسألة من مباحث اْلمر التي لها تفريعات عند العلماء، وهذه المسألة صورتها
خُياطب الناس، أن يأمر  ؛ ألنه هو الذي -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-يأمر الشارع ونعين بالشارع النيب 

  ؛الشارع أحًدا بأن يأمر غريه بفعلٍ 
 .-َعزَّ َوَجلَّ -فاآلمر هو الشارع اهلل  ▪
 واملأمور وهو الثاين يسمونه وهو يف احلقيقة املأمور األول، هذا هو املأمور بالبالغ.   ▪
 واملأمور بالفعل هو الثالث.  ▪

 إذن عندنا األول، والثاين، والثالث؛
 األول: هو اآلمر. ▪
 والثاين: هو املأمور بالبالغ والتبليغ. ▪
 والثالث: هو املأمور بأن يفعل هذا الشيء. ▪

   .فأصبحوا ثالثةً 
( لَْيَس أمًرا بذلك الشيء( معىن قوله: إنه )اْْلَمر بِاْْلَمر بشيء لَْيَس أمًرا بذلك الشيءقوله: )

أي أن الثالث الذي أُِمر بالفعل ال يكون هذا الشيء املأمور به واجًبا عليه وال مندوبًا، وإمنا يكون من  
 األمر عندنا يشمل:؛ ألن (لَْيَس أمًرا بذلكباب اإلرشاد فحسب، وهذا معىن قوله: )



 

 

 

 

16 

بن  الشرح المختصر في أصول الفقه  16

 اللحام الحنبلي
 

 الوجوب. −
 والندب. −

 كما تعلمون، إذن األمر باألمر فيه أمران:
 -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-أمٌر من الشارع للثاين، وهذا األمر على الوجوب، إذا أمر النيب  −

 أحًدا بأن يأمر غريه بشيء، فيجب عليه أن يأمره. 
 وأما الثالث: فليس واجًبا عليه. −

: حديث عمرو  ثم آتي إلى الخالف في المسألة، أشهر مثاٍل في هذه المسألةأضرب مثاًَل 
ه أن النيب    أَبْ َناءَُكمْ ُمُروا »قال:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

َها  ،َسْبعٍ لِ  بِالصَّاَلةِ   ؛«َعْشرٍ لِ  َواْضرِبُوُهْم َعَلي ْ
 فاآلمر األول: هو الشارع. ▪
 ول وهو املأمور باألمر: هو الويلُّ.واملأمور األ ▪
 واملأمور بالفعل: هو الصيب الذي يكون ابن سبٍع.  ▪

إذن الويل مأموٌر أمر وجوٍب أن يأمر أبناءه الصالة، وأما الصيبُّ فليس واجًبا عليه بل وال مندوبًا؛  
حكام ألنه ليس حمالًّ للتكليف، ومر معنا هل شرط الندب التكليف؟ ذكرناه هناك يف مبحث األ

 التكليفية. إذن هذا أشهر مثال ينطبق عليه هذه املسألة. 
ِبِه(   اْْلَمر بِاْْلَمر بشيء لَْيَس أمًراقول املصنف هنا: ) ؛قبل أن أنتقل لألمثلة يف هذه املسألة

ذكرت لكم قبل القليل: أنه ال بد أن يكون اآلمر هو الشارع، فمن باب القسمة لكي نُفرِّق بني  
 مسألتني؛ العلماء يقولون: إن املأمور باألمر أحد شخصني:

 َعزَّ -اهلل نبيَّه بأمٍر كما يف القرآن من أوامر اهلل  إن كان نبيًّا فهذه مسألة أخرى بأن يأمر
لنبيه الكثرية بأن يُبلِّغ، وستأتينا هذه املسألة على سبيل االنفراد وليست داخلًة معنا، وهي   -َوَجلَّ 

 مسألة: هل املأمور باخلطاب داخٌل يف اخلطاب أم ال؟ وستأيت يف كالم املصنف إن شاء اهلل رمبا. 
  وإمنا هو أحد املكلفني   -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-: إذا كان املأمور باألمر غري النيب  الحالة الثانية

 كالصحابة ومن بعدهم من األولياء، فإهنم يف هذه احلال هو املراد هبذه املسألة. 
 فيها قوًَل واحًدا فقط، وأشار لقوٍل مخالف؛    -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى- ف  هذه المسألة أورد المصن 
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 أنه ليس أمرًا به، وذكر أن هذا القول هو قول األكثر، ممن جزم هبذا القول: فالقول اْلول :
جزم به املرداوي، جزم به ابن مفلح، جزم به يف ]املسوَّدة[، بل قال أبو حممد بن قدامة يف ]الروضة[، 

اريين: "قد جزم علماؤنا بذلك" من باب اجلزم.  السفَّ
  ا خبالف : األكثر، َمن هم األقل الذين قالو وهو الذي يُقابل قول المصنف-القول الثاني

 .: أن األمر باألمر أمٌر، وهذا القول ُنسب للحنفية، ونسبه املرداوي للعبدري وابن احلاج-ذلك 
  وسأذكر لك ملاذا يف التطبيقات إن شاء   :هناك قول ثالث في الحقيقة هو أجود اْلقوال

لقول هو الذي قاله ابن القيم، وقد أخذه ابن حجر مبضمونه وأتى به يف ]فتح الباري[،  اهلل، وهذا ا
 وقال: "الصواب التفصيل".

وهذه هي طريقة احملققني يف املسألة، فيقول ابن القيم يف حاشية ]السنن[: "إن فصل النزاع يف  
  :-الذي هو الرجل الثاين-هذه املسألة أن املأمور األول 

الصحابة بأن يُبلِّغوا عنه بعض    -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-ًغا حمًضا كما أمر النيب  إذا كان مبلِّ  −
وحنو ذلك فإنه يكون أمرًا من الشارع به أي بذلك   »ُمْرَها فَ ْلَتْصِبُر«األمور؛ كقوله: 

 .الشيء
وإن كان غري ذلك فإنه ال يكون مأمورًا به، ليس األمر بالتبليغ من باب تبليغ الغائب غري  −

وإمنا هو من باب األمر العام، فإنه يكون ليس أمرًا  -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-احلاضر النيب 
 هو فصل اخلطاب يف املسألة.به" وذكر أن هذا 

: إن القرينة حيث وجدت فإنه يف هذه  أخرى فيقولبعض أهل العلم يحكي هذا القول بطريقةٍ 
احلال تدل على املراد، وهذه مفهومة من كالم صاحب ]املسودة[ ملا قال: "إن األمر بالشيء ليس أمرًا  
به إال بدليل"؛ أي حيث دلَّ الدليل عليه، فهذه كلمة )إال بدليل( فضفاضة لكن تفصيلها كما ذكر 

ب التهذيب  ابن القيم يف شرحه ل  ]هتذيب   هبا املنذري، مث هذَّ هتذيب السنن[؛ ألن السنن أليب داود هذَّ
ابن القيم، مث شرح هتذيبه هو للتهذيب للسنن، فيختصرون فيقولون: ]شرح هتذيب السنن[ وإال فهو 

 ]هتذيب هتذيب السنن[.حقيقته حاشيٌة على 
  «َسْبعٍ لِ  بِالصَّاَلةِ   أَبْ َناءَُكمْ   ُمُروا»:  من فروع هذه المسألة واضح مسألة ذكرناها قبل قليل، وهي

 هذا مثال واضح تنطبق فيه القاعدة.
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َرِضَي اهللُ -مثال هو حمل اإلشكال: وهو ما ثبت يف الصحيح من حديث ابن عمر  من اْلمثلة:
  ِليُ َراِجْعَها«»ُمْرُه فَ قال أليب عمر:    -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ملا طلَّق زوجته وهي حائض أن النيب    -َعْنهُ 

مها املصنف وجزم هبا الواجب أن يكون األمر هنا لإلباحة، فمباٌح ملن طلَّق زوجته   فعلى القاعدة اليت قدَّ
طالقًا بدعيًّا باعتبار الزمن، بأن طلَّقها يف حيٍض أو يف طهٍر جامعها فيه، يُباح له أن يُراجعها من باب  

   .اإلباحة
»ُمْرُه  ، فيجب عليه أن يُراجعها لظاهر النص:  هذا األمر أمر وجوب مع أن املعتمد يف املذهب أن  

والرجعة    »فَِليُ َراِجْعَها«، ويقول: إن الطالق واقع، وهو الذي دلَّ عليه احلديث؛ ألنه قال:  فَِليُ َراِجْعَها«
ال تكون إال بعد طالق، بل قد ثبت عن ابن عمر، وعن نافع، وعن أيوب، وعن كثرٍي من أصحاب 

 ، لكن الرجعة هنا حكٌم منفصل.مر أهنا ُحسبت على ابن عمر تطليقهابن ع
 فما هو توجيهها على القاعدة؟  »ُمْرُه فَِليُ َراِجْعَها«قوله: 

هذا مشِكل على قوعد املذهب"، لكن "قال املؤلف وهو ابن اللحام يف ]القواعد األصولية[: 
 نقول: له توجيهان على التفصيل الذي ذكره ابن القيم:

  من باب تبليغ الغائب،  »ُمْرُه فَِليُ َراِجْعَها«مأمورًا أمر تبليغ غائب، فإن عمر حينئٍذ يكون
لَّ  فيكون على الوجوب، فحينئٍذ ح -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فيكون كأن اخلطاب قد جاءه من النيب 

 اإلشكال.
  أو نقول: على قول ما ذكره ابن قدامة وصاحب ]املسوَّدة[ إال بوجود دليل، فيبحثون عن

  - َرِضَي اهلُل َعْنهُ -ذلك، فذكروا أن الدليل الذي يدل على لزوم الرجعة فعل ابن عمر دليٍل يدل على 
، وقد كان ابن عمر كما جاء يف بعض اآلثار عند ابن شيبة  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ملا امتثل أمر النيب  

كان يُلزِم هبا أي بالرجعة، ويأمر من طلَّق يف احليض أن يُراجع وجوبًا، فهم من األمر   -نسيت اآلن-
 .-رضوان اهلل عليهم-قضائهم الوجوب، فيكون حينئٍذ الرجوع بناًء على َفهم الصحابة و 

ء من جزئياتها ِعْند اْبن اْلَخِطيب َوَغيره خالفًا  يبش  أمًرا َمْسأََلة اْْلَمر بالماهية لَْيَس " ✍
 ي".لآلمد

هذه املسألة من املسائل املشكلة حقيقًة، وقبل أن أبدأ هبذه املسألة وشرحها أذكر مسألًة تكون  
مشوقًة لثمرهتا، فإن الرازي ملا ذكر هذه املسألة وهو من أشهر من درجت عنده هذه املسألة، ذكر أن  
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حلُّ هبا كثرٌي من القواعد ، أهنا قاعدٌة شرعيٌة برهانية ين-أي عقلية-هذه املسألة قاعدٌة شرعيٌة برهانية 
 الفقهية.

مت هذه المقدمة؟ لكي تعلم أن هذه املسألة إن تعبت بعد قليل يف فهمها وتصور   لماذا قدَّ
 .اإلشكال فيها، فاعلم أن كثريًا من القواعد الفقهية تنبين عليها

 قيل:   :من القواعد الفقهية التي قيل: إنها تنبني على هذه القاعدة
اليت تقدمت معنا كالطمأنينة مثاًل هي مندرجٌة حتت  ""الزيادة على الواجبإن قاعدة  −

 . قاعدتنا هنا
 اليت ذكرها القرايف مندرجٌة حتت قاعدتنا هذه. "أن قاعدة: "األمر بأوائل املسميات  −
نصَّ احُلصين يف كتابه   ؟ن األمر بالشيء هل هو أمٌر بالزمه الذي ال يتحقق إال بهأ −

 أو متفرعٌة عليها. ]القواعد[ أنه مندرجٌة حتت هذه القاعدة 
 بل إن كثريًا من فروعات "ما ال يتم الواجب إال به" هي مندرجٌة حتت هذه القاعدة.  −

 القاعدة باختصار بحسب ما يسمح به الوقت لضيق الوقت:  نبدأ بهذه  ♣
ُكْنه  فاألمر ب  (ما هو الشيء؟)د باألمر باملاهية مأخوذة من  ( املقصو اْْلَمر بالماهيةيقول الشيخ: ) 

 الشيء وأصله هذا هو األمر يف املاهية. 
: أن هذه املسألة اخُتِلف فيها اختالفًا يصل إل حدِّ التناقض، فالرازي اْلشكال في هذه المسألة

يُتصور األمر باملاهية إال   جزئياته، بينما اآلمدي يقول: "ال يقول: إن األمر باملاهية ليس أمرًا بشيٍء 
باألمر بشيٍء من جزئياته" هو ال يتصور يف العقل، عقاًل ال يوجد هذا الشيء، فهو نقيض ليس جمرد  

 حكم حالٌل وحرام، بل يقول العقل؛ ألهنا قاعدة برهانية عقلية يقول: ال يوجد هذا الشيء.
سيأتينا إن شاء اهلل بعد ذلك يف الفرق بني بعض أهل العلم أراد أن جيمع بينهم، يف الفرق طبًعا 

الكلي، والكل، والكلية، لكن ال أُريد أن أذكره اآلن هنا، لكن سأذكره فيما بعد، بكن باختصار  
، فحيث عَرفت هاتني الداللتني احنلَّ عندك اإلشكال داللتان( له اْْلَمر بالماهيةسأوجز: أن عبارة )

 ؛ الذي بني اآلمدي وبني الرازي
 هو األمر باملاهية اجملردة، ومعىن قولنا: إنه أمٌر باملاهية اجملردة  الدَللة اْلولى لألمر بالماهية :

أي أمٌر بفعل الشيء بشرط أال يكون معه شيٌء آخر، هذه املاهية اجملردة هي اليت يقول عنها اآلمدي:  
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إهنا ال توجد إال يف الذهن، وال ميكن أن توجد يف الفعل، ال ميكن أن توجد يف الواقع، هذه اليت قصدها 
 اآلمدي وُتسمى املاهية اجملردة. 

   ه األمر بالشيء من غري اعتبار شيٍء  : املاهية املطلقة، واألمر باملاهية املطلقة معنااْلمر الثاني
 معه.

 األول: بشرط أال يوجد معه شيء.  −
 هذه من غري اعتبار أن يكون أو أن يوجد معه شيء.  −

فسواٌء ُوِجد معه شيٌء أو مل يوجد يكون امتثااًل لألمر لكنه زائٌد عن احلد الواجب الذي أُِمر به،  
 إذن مها أمران وليس أمرًا واحًدا.

لالشرتاك فإنه مسلَّم عند كثرٍي من العلماء أن كثريًا من اختالف العقالء إمنا مردُّه  إذا عَرفت ذلك 
يف األلفاظ، واآلمدي والرازي بينهما خالٌف كثري، وهناك كتاٌب سُيطبع قريًبا وجد مؤخرًا يف املسائل 

اخلالف يف هذه    اليت اعرتض هبا اآلمدي على الرازي، فبني اآلمدي والرازي كثري من االعرتاضات، ولعل
املسألة هو من اختالف سببه االشرتاك يف الداللة؛ فكل واحٍد منهما قصد أمًرا خيتلف عن مقصود 

 .اآلخر
وهذا التوجيه هو الذي وجهه الشيخ تقي الدين، فإنه وجهه بكالٍم طويٍل يف ]درء التعارض[ فقد 

الرازي حمموٌل على املاهية املطلقة،  صوَّب كالم الرازي، وصوَّب كالم اآلمدي، ولكنه قال: "إن كالم 
،  وأما اآلمدي فإنه حمموٌل على املاهية اجملردة، فال ميكن أن مُتتثل املاهية اجملردة إال بفعل بعض جزئياته" 

 تنحل، ولذلك أجاد الشيخ تقي الدين يف فهمه للمسألة، ويف تصوره هلا. وهذه املسألة 
البن احلاجب أو تبًعا لغريه أيًضا كثري هو يف احلقيقة إذن فاخلالف الذي أورده املصنف هنا تبًعا 
 نتيجته ليست خالفًا كبريًا، نرجع لكالم املصِنف: 

( طبًعا املراد باملاهية املاهية الكلية وليس الكلِّ، واملراد هبا الكلية  اْْلَمر بالماهيةيقول املصنف: )
 الطبيعية؛ ألن الكليات: 

 طبيعية.  −
 ومنطقية. −
 وعقلية. −
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 هي املراد هبا املطلقة. :الطبيعية
ميكن أن توجد املاهية العقلية واملنطقية  : فقد صرَّح التاج السبكي أهنا الوأما العقلية والمنطقية

 إال يف الذهن، وهي اليت نُسميها قبل قليل مسيناها باملاهية اجملردة. 
طبًعا هنا عَّبَّ املصنف   ( بشيء من جزئياتهلَْيَس أمًرا  ( أي الكلية الطبيعية )اْْلَمر بالماهيةقال: )

ليس  باجلزئية ومل يُعَّبِّ باألجزاء؛ ألن هناك فرقًا بني اجلزئية واجلزء؛ ألن األمر بالشيء أمٌر جبزئه، لكنه 
أمرًا جبزئياته؛ ألن اجلزئي هنا يف مقابل الكلي، بينما اجلزء مبعىن البعض، نبَّه للفرق بني التعبريين القرايف 

به اجلليل ]الفروق[، وكتاه ]الفروق[ هذا من أجلِّ الكتب اليت أُلِّفت يف ذلك العصر، بل رمبا مل يف كتا
 يؤلف بعده مثله. 

( وإمنا هو أمٌر مباذا؟ إمنا هو أمٌر بنفس املاهية الكلية الطبيعية  من جزئياته لَْيَس أمًرا بشيءٍ قال: )
 اليت هي املاهية املطلقة.  

 مر الشرع بالصالة، فكل شيٌء يصُدق عليه أنه صالٌة فهو الواجب.  معىن هذا الكالم: إذا أ −
يف كالم املكلَّفني: إذا أمر الشخص وكيله أن يبيع ويسكت، فكل بيٍع يبيعه صحيح سواًء   −

بثمٍن غاٍل، أو بثمٍن معتاٍد، أو بثمٍن مغبوٍن فيه؛ ألنه أِذن له بالبيع، وال مقيد للمطلق من 
 العامة وهي املاهية بالبيع املطلق.  األمر، وإمنا أمر بالكلية

 إذن هذه القاعدة تتفرع عليها مسائل: ما ال يتم الواجب إال به. 
ا يف كتب التفسري ِعْند اْبن اْلَخِطيبقول املصنف: ) ( كلمة ابن اخلطيب هذا مصطلح مشهور جدًّ

ئًما ُيسمى بابن اخلطيب؛ ويف كتب األصول، دائًما إذا أطلقوا ابن اخلطيب فيقصدون به الفخر الرازي، دا
 ألن أباه يبدو أنه كان خطيًبا يف الري، رمبا ذلك. 

( أو وغريه من العلماء، هذا ذهب له كثري من األصوليني وُيسموهنم ِعْند اْبن اْلَخِطيب َوَغيرهِ قال: )
رموي[ أتباع الرازي؛ ألن الرازي يف ]احملصول[ ألَّف كتابًا بُنيت عليه عشرات الكتب، ]التحصيل األ

مأخوٌذ من ]احملصول[، واآلن خرجت جمموعٌة كتب ُتسمى الكتب املبنية على ]احملصول[، طلع منها  
أظن أربعة أو مخسة كتب يف سلسلٍة واحدة، كلها مبنيٌة على كتاب الرازي، ونادرًا أو قلياًل ما يتعرضون  

 على كتابه. 
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د[، جزم به كثرٌي من احلنابلة، وأما  هذا القول الذي هو قول الرازي جزم به ابن رجب يف ]القواع
ح القولني، فذكر قول  قول اآلمدي فهو أيًضا كما ذكرت لك، وقلت لك: أن الشيخ تقي الدين صحَّ
الرازي وقال: هو صحيٌح لكن ال يلزم إذا مل يكن أمًرا بشيٍء من املعينات أن يكون فاعل املعني ممتثاًل،  

 ا صحيٌح أيًضا باعتباٍر دون اعتبار" وذكرت لكم هذا الكالم. مث ذكر قول الرازي بعد ذلك، وقال: "وهذ
  ، َأو َغيره  من الّتْكَرار من تَ ْعرِيفٍ   َوََل َمانع َعاَدةً   ،اْْلَْمَراِن المتعاقبان بمتماثلين  :َمْسأََلة"  ✍

   (.، صلِّ رَْكَعتَ ْينِ رَْكَعتَ ْينِ  صلِّ ) :غير َمْعُطوف مثل ي:والثان
اِفِعيَّةأ َوأَبُو البركات و  القاضيبهما َواْخَتارَُه  َمْعُمولٌ  :قيل  .كثر الشَّ

 ". َوقيل بِاْلَوْقفِ والمقدسي، تَْأِكيد َواْخَتارَُه أَبُو اْلخطاب  :َوقيل
هذه املسألة هي اليت ُيسميها العلماء بتكرار األمر، مبعىن أن صفة األمر ُتكرَّر أكثر من مرة، مثاهلا:  

 ما أورده املصنف؛  
 ( هذا مثاهلا يف كالم الشارع لو وجد. صلِّ رَْكَعتَ ْيِن، صلِّ رَْكَعتَ ْينِ إذا جاء الشارع فقال: ) −
اشرِت بدرهٍم( هل هو   ْع، أو اشرِت بدرهمٍ يف كالم للمكلَّفني: لو أن شخًصا قال لوكيله: )بِ  −

 شراٌء بدرمهني أم هو شراٌء بدرهٍم واحد.
هذه املسألة إمنا جتري عند الذين يقولون: إن األمر املطلق ال يقتضي التكرار، وأما الذين يقولون:  

 وغريه، فقالوا:  إن األمر املطلق يقتضي التكرار فيقولون: إنه ال مثرة هلا، صرَّح بذلك القاضي أبو يعلى 
إن األمر يقتضي التكرار؛ فبالصيغة األول يقتضي تكرار الفعل أكثر  :إن الذين يقولون −

 من مرة.
الذين يقولون: ال يقتضي التكرار فريون هذه الصيغة هل هي قرينٌة على التكرار أم وأما  −

 ال؟
مر املطلق ليس إذن جريان اخلالف الذي سيورده املصنف إمنا هو عند الذين يقولون: أن األ

 للتكرار.
( يُقابل  المتعاقبان( يعين أن يأيت صيغة األمر ) اْْلَْمَرانِ بدأ املصنف بذِكر صورة املسألة فقال: )

 ، فغري املتعاقب ال يدخل معنا. بنياملتعاقبني غري املتعاق
 غري املتعاقب هو أحد أمرين، له صورتان:   ما معنى غير المتعاقب؟
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يأيت باألمر األول مث يسكت سكوتًا طوياًل، مث يأيت باألمر الثاين، فيكون  : أن الصورة اْلولى
 األمران غري متعاقبني.

، فحينئٍذ ال يكون : أن يأيت باألمر األول مث ميتثل املأمور األمر، مث يأيت به مرًة ثانيةالصورة الثانية
 متعاقبني، بل بينهما فاصٌل وهو االمتثال. 

ال بد أن يكون متعاقبني، ليس املراد بالتعاقب التوايل بأن تكون متصلة، وعندما نقول: إن األمرين  
صلِّ صلِّ، وإمنا املقصود أن تكون متعاقبًة ال فصل بينها فصاًل طوياًل وال بامتثاٍل للمأمور، هذا املراد  

 عندهم.
املأمور به، فقد  ( يقصد أن املأمور فيهما واحد، وليس املقصود الصيغة وإمنا بمتماثلينوقوله: )

 يقول مرًة: )افعل(، ومرًة يقول: )لتفعل( ولكن املقصود باملأمور فيكون متماثاًل. 
ويُقابل غري املتماثل غري املتماثل، فلو قال: )صلِّ ركعتني، وصْم يومني( فهما غري متماثلني فال 

التأسيس وال ُُيمل على يدخل معنا، وإذا كان غري متماثلني، أو غري متعاقبني، فكل أمٍر ُُيَمل على 
 أكيد وجًها واحًدا. الت

( هذا القيد  َوََل َمانع َعاَدًة من الّتْكَرار من تَ ْعرِيٍف َأو َغيره: )-َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -مث قال الشيخ 
 الثالث: وهو أال يوجد مانٌع من التكرار وهذا املانع: 

 قد يكون لغويًّا وهو الذي عَّبَّ عنه املصنِّف بالتعريف.  −
−  .  وقد يكون غري لغويٍّ

َوََل َمانع َعاَدًة من الّتْكَرار من  املانع اللغوي الذي أورده املصنِّف، قال: )تعريف : بنبدأ أوًَل 
فلو قال  ؛ يعين أن يكون معرفًا ب )أل( فإن )أل( هذه تدل على عدم التكرار من تَ ْعرِيفٍ ( تَ ْعرِيفٍ 

تدل على هذا العهد، فحينئٍذ يدل على عدم التكرار  ف  )أل( هذهشخٌص لوكيله: )أعِط زيًدا الدرهم( 
أنه درهٌم واحد. خالف بعض األصوليني يف )أل( هذه وقال: إهنا تفيد اجلنس وال تفيد التكرار، لكن  

 ردُّوا عليهم، وأشهر من نقل عن هذا هو الرازي.
 عريف، ومن غري اللغة.( أي وال مانع عادًة من التكرار من غري اللغة، فاللغة كالتَأو َغيرهقوله: )

منا قصد التأكيد، ومل يقصد إفقد يدل احلال على أنه : قالوا: الداللة احلالية، من أمثلة غير اللغة
التأسيس فيكون مفيًدا للتكرار؛ كأن يكون رجاًل عطشان، ومن شدة عطشه ُيكثر الكالم يف طلب  
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، فالداللة احلالية تدل على أنه يريد ماًء واحًدا  أسقين ماًء( فُيكرر  املاء، فيقول: )أسقين ماًء، أسقين ماًء،
يدفع عطشه، ال أنه ُيكرر عليه بكثرية األكواب وبكثرة الُسقيا، فالداللة احلالية تدل على أنه قصد 
غرًضا معيًنا وهو دفع العطش عنه ولو كرر الطلب، فتكرار الطلب هنا حمموٌل على التأكيد على املعىن 

 تكرار، هذا هو القيد الثالث.ال على التأسيس وطلب ال
صلِّ ( فلو كان معطوفًا فقال: )والثاني: غير َمْعُطوف: )القيد الرابع الذي أورده المصنف قال

( فال شك أن العطف حينئٍذ يدل على التأسيس وال يكون داخاًل يف اخلالف  صلِّ رَْكَعتَ ْينِ وَ رَْكَعتَ ْيِن، 
وينبين عليه مسألة الطالق فإن هناك فرقًا وسيأيت بعد قليل، فرقًا بني أن  يف هذه املسألة وجًها واحًدا، 

يقول: )أنِت طالِق أنِت طالٌق( وبني أن يقول: )أنِت طالِق َوأنِت طالٌق( فإن الواو هنا تدل على  
 التأسيس والتكرار وال تدل على التأكيد.

 ذكر المصنف الخالف فيها فأورد أقواًَل:  ♣
 ( ومل جيزم به؛ ألن  قيل( طبًعا عَّبَّ املصنف بقوله: ) قيل: َمْعُموٌل بهما: قال: ) القول اْلول

 املصنف يرى أصاًل أن األمر للتكرار، فهذه املسألة كلها ليست داخلة، ولذلك عَّبَّ بقيل.
( فيكون  صلِّ رَْكَعتَ ْينِ (، وباألمر الثاين )صلِّ رَْكَعتَ ْينِ باألمر األول )( أي  قيل: َمْعُموٌل بهماقال: )

 مأمورًا بصالة الركعتني مرتني.
( طبًعا اختار القاضي يف بعض كتبه وهي الروايتني والوجهني؛ ألنه يف هذا  َواْخَتارَُه القاضيقال: )

 للفظ فإنه يدل على تكراره. الكتاب اختار أن األمر املطلق ليس للتكرار ولكن إن ُكرِّر ا
 ( يعين بأيب الَّبكات اجملد بن تيمية.  َوأَبُو البركاتقال: )

اِفِعيَّة) ( وقول املصنف: إنه قول أكثر الشافعية تبع فيه غريه، ومن أعلم الشافعية وأكثر الشَّ
افعية لبعض الش بأصحابه أبو إسحاق الشريازي، فإن أبا إسحاق يف شرح ]الُّلَمع[ نسب هذا القول 

واختاره هو، ومل يقل: إن أكثر أصحابه يدل عليه، ولكن على العموم نقول: لنقل: كثري من الشافعية 
 رمبا.

 وهذا هو القول الثاين. ( َوقيل: )قال 
 يُفيد التكرار.( أي أنه تأكيٌد لألمر األول وال تَْأِكيد)
 (؛ ألن أبا اخلطاب أيًضا ال يرى أن األمر املطلق يفيد التكرار.َواْخَتارَُه أَبُو اْلخطاب)
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 .-َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -( ويعين باملقدسي ابن قدامة والمقدسي)
  ( :وهو القو َوقيلقال )( وهذا القول وهو القول بالوقف قال به أبو احلسني بِاْلَوْقفِ ل الثالث )

، ولكن أبا احلسني الكلوذاينالبصري يف كتاب ]املعتَمد[ الذي هو أصل ]التمهيد[ أليب اخلطاب 
 البصري كان بناه على أصول املعتزلة، وأبو اخلطاب جعله على أصول أِحد.

( قد صرَّح أبو احلسني البصري بالوقف، وُنسب هذا القول لألشاعرة، نسبه  بِاْلَوْقفِ :  َوقيلقال: )
 ُيتاج إل مراجعة. املرداوي، و 

 ( معناه أنه ال ندري هل يدل على التكرار أم ال؟ فننتظر حىت يدل دليٌل خارجيٌّ عليه. بِاْلَوْقفِ )
 هذه المسألة هل ينبني عليها خالٌف أم َل؟  

ينبين عليها خالٌف وخاصًة يف كالم املكلَّفني، من أشهر املسائل اليت بُنيت عليه: قالوا:  نقول: نعم  
هل تدل على التكرار أم ال؟ صرَّح  طالٌق( أو )أنِت طالٌق طالٌق( قول الرجل لزوجه: )أنِت طالٌق أنتِ 

تلقني[ وكتاب املازري بعض الفقهاء على بنائها عليها، ممن صرَّح بذلك املازري يف كتابه العظيم ]شرح ال
 هذا، طبًعا املازري يُنطق بنطقني: 

اَزرِي.  −
َ

 امل
ازِرِي.  −

َ
 وامل

اَزري، وكتابه كتاٌب عظيم ُوِجد بعضه، وفُِقد بعضه،  
َ

ولكن أرجح النطقني وأوالمها الفتح، فتقول: امل
د الوهاب طبع منه مثاين جملدات، وهو كتاب ]شرح التلقني[ يف مذهب املالكية، والتلقني للقاضي عب

ا حىت إن  ابن بُزيزة ملا أراد أن يشرح ]التلقني[ قال يف املقدمة، قال:  بن نصر، وهو كتاب عظيم جدًّ
"والتلقني مل ُيشرَح، وأما شرح املازري فليس شرًحا، وإمنا هو كتاب مذهب" يقول: املذهب كله يف هذا  

 الكتاب، فهو مليٌء بالضوابط واألصول. 
ى ب   ]إيضاح املسالك[ أظن إمنا مجع قواعده من  ولذا فإن الونشريسي يف ك تابه ]القواعد[ املسمَّ

كتاب املازري هذا، فاستخرج عدًدا من القواعد الفقهية منه وبناها عليه، كما أن بعضهم استخرج أظن 
العالئي أو الثاين استخرج قواعًدا من الرافعي من كتاب ]العزيز[ للرافعي، باعتبار أنه حوى كثريًا من  

 عندهم. لقواعد الفقهيةا
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هذا األصل صرَّح هبذا البناء، واملذهب فيه روايتان بناًء على ذلك، طبًعا هناك أيًضا   على العموم
 مسائل أخرى تنبين وأغلبها يف كالم املكلفني.

 ذكره القاضي َواْبن عقيل". ،"َمْسأََلة: يجوز َأن يرد اْْلَمر ُمَعّلًقا بِاْخِتَيار اْلَمْأُمور  ✍
ض  املسألة مشهورة عند األصوليني باسم: "مسألة التفويض هذه "، ومعىن التفويض يعين أنه يُفوَّ

للمكلَّف الفعل وترك الفعل، وسيأيت إن شاء اهلل يف األخري هل توجد هلا تطبيقات أم ال توجد هلا 
 ؟تطبيقات 

فيعين باجلواز احلكم التكليفي ( خذ قاعدة: أيُّ كتاٍب فقهيٍّ يُعَّبِّ باجلواز، يجوزقول املصنف: )
: إذا أُطلق لفظ املعروف، وهو جواز الفعل والرتك، والتخيري بني الفعل والرتك، بينما يف كتب األصول

اجلواز فإنه يُقصد به اجلواز العقلي، وهذه ذكرهتا أكثر من مرة، أظن مرتني أو ثالث، كل ما ُيسمى 
 عقلي.جوازًا يف كتب األصول فاملراد به اجلواز ال

ألن املصنف إمنا حبث يف مسألة هل جيوز عقاًل ذلك أم ال جيوز عقاًل؟  لماذا نبَّهت على هذا؟
 وأما الوجود فهو الذي سنتكلم عنه حيما ينتهي احلديث عن هذه املسألة باختصار. 

ٌض إل املكلَّف  صورة هذا المسألة كما ذكرت لكم  : هل ميكن أن يوجد أمٌر من الشارع مفوَّ
؛ ألن الواجب االختي ار بني الفعل والرتك أم ال؟ طبًعا هذه املسألة ختتلف عن مسألة الواجب املخريَّ

ال ترك اجلميع،    -بني فعل أحدها-  لاملخريَّ ليس خمريًا بني الفعل والرتك، وإمنا خمي ٌَّر بني فعل أحد اخلصا
ن منعوا يف تلك املسألة إمنا بنو  وقد بىن القاضي هذه املسألة على تلك، واألقرب: أهنا دليٌل هلا؛ فالذي

 قوهلم على املنع العقلي يف هذه املسألة. 
( هنا مناسبة نذكر مسألة: وهو أن هذه  ا بِاْخِتَيار اْلَمْأُموريجوز َأن يرد اْْلَمر ُمَعّلقً يقول الشيخ: )

ا كان األمر أمر  املسألة قلنا: إن حبثها يف باب اجلواز العقلي، وأما الوجود الشرعي فإنه يتصور فيما إذ
خمي ٌَّر املرء بني فعلها وتركها مع أنه مأموٌر هبا، وحنن ندٍب، وهذا باإلمجاع جيوز، فإن املندوبات كلها 

 نقول: إن املندوب مأموٌر به، بقي عندنا: التخيري يف األمر الواجب.
 ألن الشيخ تقي الدين ذكر أن:   لماذا ذكرت هذين القسمين؟

 دوب.بعضهم خيص اخلالف باملن  −
 وبعضهم جيعله يف األمرين. −
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 قال: "وهذا هو ظاهر كالمهم". 
ه له اخلطاب بالفعل ومأموٌر بالفعل، فهو خمي ٌَّر بني  ا بِاْخِتَيار اْلَمْأُمورُمَعّلقً قوله: ) ( أي الذي وجِّ
 .الفعل والرتك
ة[.ذكره القاضيقال: )  ( يعين القاضي أبو يعلى، ونصَّ عليه يف ]الُعدَّ

 ( وصرَّح به يف كتابه ]الواضح[، وممن جزم بذلك ابن ِحدان وغريهم. َواْبن عقيل)
وقول املصنف: إنه ذكره، مل يذكر فيه خالفًا مع أنه وجد خالف عند بعض العلماء، حكاه ابن  
عقيل، قد حكى ابن عقيٍل عن بعض املعتزلة أهنم يقولون: ال جيوز ذلك، وبنوا عليه أنه ال جيوز الواجب  

م ذِكره.امل  خريَّ وهذ تقدَّ
وقد تردد التاج السبكي يف ]مجع اجلوامع[ هل جيوز ذلك أم ال؟ قال: فيه تردد، ومل جيد جوابًا،  
فهو متوقف، فيكون هذا قواًل ثالثًا: وهو التوقف، مع أن كثري من شرَّاح ]مجع اجلوامع[ كاحمللِّي، 

]مجع اجلوامع[ الذي هو لبُّ األصول، كلهم جزموا جراجي، وكثريون، والكوراين، وزكريا يف اختصار  والرَّ 
 أن الصواب جوازه، كما جزم به املصنف، وهو الذي جزم به احلنابلة. 

 ما هي ثمرة هذه المسألة؟
أن هذه املسألة إمنا تبحث اجلواز العقلي فقط، وأما  -َرِِحَُه اهلل تَ َعاَل -ذكر الشيخ تقي الدين 

م تقع، فال مثرة هلا يف األحكام التكليفية، قال: لكن ُتشبهها مسألة من  الوقوع يف األحكام التكليفية فل 
باب الشبه، هي ليست هي لكن فيها شبٌه هبا، قالوا: إذا قال الشارع: احُكم مبا شئت، فحينئٍذ أنت  

 خمي ٌَّر بني الفعل والرتك، مثلما قيل لسعد بن معاذ: )احكم يف اليهود( فيحكم هبم مبا شاء. 
شبهها، وقد نقول: إهنا مندرجٌة حتتها، لكنه جزم أنه ال وقوع هلذه املسألة، وإمنا  يقول: هذه تُ 

 البحث كله يف اجلواز العقلي ولذلك اختصرنا فيها. 
 [ 1:16:15]س: 

َصلََّى اهلُل -ج: هذا مسألة تعليق احلكم على املشيئة، هل يدل على ذلك أم ال؟ ثبت عن النيب 
، وقال مثلها  »ِلَمْن َشاَء«وجاء أنه قال:    «ةٌ اَل ِن صَ انَ يْ ذَ لِّ أَ َن كُ يْ ب َ »أنه قال:    يف الصحيح  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 أيًضا يف صالة املغرب خصوًصا. 
 هل هذا يدل على التخيير أم َل؟ »ِلَمْن َشاَء«: -َصلََّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قول النبي  



 

 

 

 

28 

بن  الشرح المختصر في أصول الفقه  28

 اللحام الحنبلي
 

أمٌر ُخريِّ بني الفعل والرتك، لكنهم ال ُيملونه  فالذين يقولون: إنه يدل على التخيري فهو يقول: 
على الوجوب، وإمنا ُيملونه على الندب، فيقولون: أمٌر ُخريِّ بني الفعل والرتك لكنه مندوب، ويكون  
مستحًبا، وقد ذكرت لكم أن التخيري يف املندوبات موجود، وإمنا يف الواجبات هو الذي ال يوجد له  

 مثال.
»َصلُّوا بَ ْيَن َأَذاِن الَمْغِرِب ِلَمْن  ، أو  «ةٌ اَل ِن صَ انَ يْ ذَ لِّ أَ َن كُ يْ ب َ »ي مسألة:  نرجع لهذه المسألة وه

 ، التخيير بين الفعل والترك هل يُبقيه أمًرا أم َل؟ فيه روايتان في المذهب:َشاِء«
    أن صالة ركعتني بني أذان وإقامة املغرب إمنا هو مباٌح وليس سنَّة،    :المذهبفالمشهور من

فليس مسنونًا لكن من صلَّى له أجر؛ مبعىن أنه ُيصلَّى ال لكونه بني أذاٍن وإقامة، وإمنا يؤجر ألجل أنه  
 صلَّى ركعتني، فليست هناك سنٌَّة بني األذان واإلقامة.

 أن هذا التخيري هو إبقاٌء لألمر، فحينئٍذ يبقى األمر مندوبًا والرواية الثانية في المذهب :
فيكون مسنونًا صالة ركعتني بني األذان واإلقامة للمغرب، ويكون كذلك يبقى أمرًا لكنه خمي ٌَّر بني الفعل 

الباب: الندب وعدم اإلباحة، لكن املذهب رمبا علَّقوها على  والرتك فال تعارض، واألنسب لقاعدة
 ذلك.

هنا  -األمثلة كما قلت لكم إمنا هي أمثلة يف املندوبات دون الواجبات، لكن رمبا نقول أمر  طبًعا   
: أنا أظن أن األصوليني -مناسبة قبل أن ننتقل للمسألة التالية مع أين ال أُريد أن أُطيل يف هذه املسألة

 -َعزَّ َوَجلَّ -ا هذه املسألة ألجل نقطٍة عَقدية، وذلك أنه ينبين عليها مسألة عَقدية: وهو تعليق اهلل  حبثو 
ُسْبَحانَُه  -اإلميان على املشيئة، مثل قول اهلل    -َعزَّ َوَجلَّ -اإلميان على املشيئة، ففي بعض اآلي علَّق اهلل  

فُعلِّق اإلميان   [28-27]التكوير:  ﴾ ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ (  27)  ينَ ﴿ِإْن ُهَو ِإَلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلمِ :  -َوتَ َعاَل 
 واالستقامة والذِكر واالمتثال والطاعة على املشيئة، فهل هذا جائٌز أم ال؟  

املعتزلة يرون: أن هذا غري جائز، وأن هذا ال ميكن أن يكون، وهذا مبين على رأيهم يف   −
 قدرية. القدر؛ ألهنم 

وأما أهل السنَّة فيقولون: إن األمر صيغته ميكن أن تكون معلقة على املشيئة لكنه يبقى   −
 واجًبا عينيًّا عليهم. 
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يف كتاب  -عليه رِحة اهلل-وجدت من صرَّح بذلك اآلجرِّي يف هذه املسألة، فقد نصَّ اآلجري 
ئة، وكيف أن املشركني ملا نزلت عليهم هذه أرود هذه اآليات اليت تُعلِّق اإلميان على املشي]الشريعة[ ملا 

 اآلية قالوا: إن األمر إلينا؛  
   .إن شئنا استقمنا، وإن شئنا مل نستِقم −
 .وإن شئنا آمنا، وإن شئنا مل نؤمن −

.  [29]التكوير:اْلَعاَلِميَن﴾﴿َوَما َتَشاُءوَن ِإَلَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ  بعد ذلك قوله:    -َعزَّ َوَجلَّ -فأنزل اهلل  
ردَّ عليهم اآلجرِّي يف بيان أن هذا التعليق، يقول اآلجرِّي بعد أن أورد احلديث الذي يدل على معناه،  
ة إال خذالنًا وشقوة" فاملعتزلة قدرية،   قال: "فاعتَّبوا أيها املسلمون هل لقدريٍّ يف مجيع ما تلوته ُحجَّ

ذه اآلي أنه ال ميكن أن يكون واجًبا معلًَّقا على املشيئة، حبيث ُعلِّق  واستدالهلم كاستدالل أيب جهٍل هب
 على مشيئتهم فإنه يكون جائزًا وال يبقى واجًبا. 

ففي هذه احلال استدلوا به على سقوط الواجب، وهذا كالم طبًعا باطل، ومن أجود من بنيَّ هذا 
 .-عليهم رِحة اهلل-الكالم اآلجرِّي وغريه من علماء السنَّة 

  ( اوا َما بَِقيُتْم أبدً صلُّ )  : فَ يَ ُقول  ، لى غير َغايَةإ ا  يجوز َأن يرد اْْلَمر والنهى َدائِمً   :َمْسأََلة"  ✍
 ".ِعْند اْْلَْكَثر خالفًا للمعتزلة

هذه املسألة هي ُتسمى تأبني التكليف بال غاية، وهذه املسألة يُنظر هلا من جهتني، وهناك مسألة  
 شاء اهلل: ثالثة ستأتينا إن 

 : من حيث اجلواز العقلي وعدمه، وهو الذي حبثه املصنف. المسألة اْلولى ▪
 : هل هلا مثرة هذه املسألة أم ال؟ سنتكلم عنها إن شاء اهلل. والمسألة الثانية ▪
: سيتكلم عنها املصنف بعد ذلك، وهو أن األمر أو النهي إذا كان مؤبًدا  والمسألة الثالثة ▪

 خه أم ال؟ ستأتينا إن شاء اهلل يف باب النسخ.إل غري غاية هل جيوز نس 
 المسألة اْلولى: وهي قضية الوجود وعدمه، ذكر المصنف فيها قولين: 

 أنه جيوز عند األكثر، ومراده باألكثر أي أكثر أهل العلم، وقال ابن عقيل: القول اْلول :
"نثره أصحابنا"، وذكر اجملد أنه قال به الفقهاء، وقال به األشاعرة، واألصوليني، وكل هذا صريح، بل 
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ة،  إن الباقالين يف ]التقريب[ حكى االتفاق بني أهل العلم على أنه جيوز أن يرِد األمر إل غري غاي
 (.َما بَِقيُتمْ  ُصوموا  ،وا َما بَِقيُتمْ صلُّ فُيقال: )

املعتزلة نفوا ذلك وقالوا: إنه ال جيوز، ونسب املرداوي هذا ( فإن خالفًا للمعتزلةقال الشيخ: )
القول لبعض أصحاب أِحد، وال أدري من يقصد، ولرمبا كان خمطًئا يف النسبة؛ ألنه يكاد يكون إمجاع  

 خالف املعتزلة، ولذلك فإن خالف املعتزلة ليس كله مقبول؛ ألن خالفهم يف  على القول األول إال
احلقيقة خالٌف يف األصول، وحنن قلنا يف اإلمجاعات: أن الذين خُيالفون املسائل األصولية يُردُّ خالفهم؛  

 ألن أصول االستدالل عندهم خمالفة.
على سبيل التأبيد، بل   -َعزَّ َوَجلَّ -اهلل  أن يرِد أمٌر من يقولون: ال جيوز  المعتزلة ماذا يقولون؟ 

ال بد أن يكون منقطًعا، ما السبب؟ قالوا: ألن املأمور ال بد أن ُُياسب يف وقٍت ما بعد وفاته، بعد  
قبض الروح، فلو كان األمر مؤبًدا النبىن عليه أن ميتثل املأمور بعد وفاته وليس ذلك كذلك، وهذا القول 

هذه التأبيد تستلزم التأبيد املطلق، ولذلك عندهم يف مسألة   تأبيد عندهم، وأنلامنهم بنوه على مسألة  
ون يف النار؛ إما بلساهنم الصريح أو مبعىن كالمهم.   بعض أهل املعاصي أهنم مؤبدُّ

وهذا القول يف احلقيقة أنه يف غاية البطالن، بل قد حكى احملققون ومنهم الباقالين أنه خالف  
باقالين: هذا املذهب خروٌج عن قول إمجاع األمة بناًء على أصوهلم الفاسدة اليت  إمجاع األمة، يقول ال

طبًعا مناقضة املعتزلة ألنفسهم أهنم جيزمون أنه ال ميكن الدوام يف الدنيا، فيقولون: الشخص ذكرت لك،  
 لة عقدية.قد يرتك الفعل يف الدنيا لعذٍر كنوٍم وحنوه، وأما حبثهم إمنا هو يف اآلخرة، فاملسألة مسأ

كان يف ذهين شيء لكن نسيته، لكن على العموم هذا متعلق مبسألة األمر املعلق على سبيل 
 التأبيد. 
 ؟  -الخالف في هذه المسألة-ذكرت المسألة: هل هذه لها ثمرة أم َل  ♣

فائدهتا  نقول: مثرهتا أنه لو فُِرض أن هناك أمر معلَّق على التأبيد، فما فائدة كلمة أبًدا؟ نقول: 
   :حيث جاء النص بذلك أهنا

 أنه ال يفيد التكرار.   تكون من باب إفادة التكرار عند من يرى −
 أو أنه تكون من باب التأكيد على الفعل عند من يرى أن األمر املطلق للتكرار. −

 هذا هو فائدة املسألة باختصار عند من يرى ذلك.
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 ".َنص َعَلْيِه أمامنااْْلَمر بِالّصفِة َأمر بالموصوف  :َمْسأََلة"  ✍
هذه املسألة من املسائل املهمة حقيقًة اليت تفريعاهتا بالعشرات إن مل أقل لك وأُبالغ: باملئات، وهي  

 (. أم َل؟  فِة َأمر بالموصوفاْْلَمر بِالصِّ مسألة: )
الدليل  هذه املسألة باختصار هي متعلقة بإثبات احلكم بأمٍر مل يدل الدليل عليه مباشرة، وإمنا كان  

ه، ووجه   دااًل عليه من باب الالزم فحسب، وهذه املسألة هلا شبٌه مبسألة أن األمر بالشيء هنيٌّ عن ضدِّ
 : الشبه هبا: أهنا عكٌس هلا، فإن األمر بالشيء

 . إذا قلنا: إنه هنيٌّ عن ضده، فإنه يدل على أنه أمٌر بالزمه املخالف ▪
 إنه يدل على أنه أمٌر بالزمه املوافق. وإذا قلنا: إن األمر بالصفة أمٌر باملوصوف ف ▪

ولذلك فإن هذه املسألة فيها شبٌه باعتبار أهنا أمٌر بالالزم، وهذا الفرق بني املوافق واملخالف يف  
 قضية األمر بالشيء هنيٌّ عن ضده، واألمر بالصفة أمٌر باملوصوف. 

ل، ولكن سُيفرِّع املسألة ألورِد لكم تقسيًما، أظن هذا التقسيم قد يوضح املسألة توضيًحا أج ♣ 
 تفريًعا أكَّب، لكن سيوضح لنا مجيع صور هذا املسألة؛ 

 له صورتان:  اْْلَمر بِالّصفةِ نقول: إن 
  أمٌر باملوصوف،    اأْلَمر بِالّصفةِ واملوصوف مًعا، فهذه ال شك أن    اأْلَمر بِالّصفةِ :  الصورة اْلولى

  ؛»صلِّ صالًة رباعيًة«
 ( هذا هو األمر باملوصوف. صلِّ صالةً ) ▪
 )رباعيًة(: هذه صفٌة.  ▪

 فهذا خارج عن النزاع مطلًقا. 
   دون األمر باملوصوف. : وهو أمٌر بالصفة  الصورة الثانيةإنما نزاعنا في 

واألمر بالصفة دون األمر باملوصوف يقول أهل العلم: إنه ينقسم إل قسمني من باب أيًضا حترير  
 حمل النزاع؛
 إما أن يكون معلًقا. −
 أو أن يكون غري معلٍق أي مطلًقا. −

 املوصوف.   فيقول أهل العلم: فإنه ال يدل على حكم: فإن كان معلًقا
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: قالوا: األمر برد السالم واجب، أمٌر بصفة، الصفة ردُّ السالم، واملوصوف هو ردٌّ للسالم ومثَّلوا له
املقابل، فاألمر بالصفة هنا ال يدل على املوصوف الذي أُِمر بالرد عليه؛ ألنه معلٌَّق عليه فال يدل على 

 وجوب ابتداء السالم.
أو بوجوب النيَّة يف صالة التطوُّع،   ،الشرعي بوجوب قراءة الفاحتة : عندما يرِد الدليلمثاٌل ثانٍ 

ويكون معلًقا على الشروع فيها فإنه ليس أمرًا بالصالة، ومثله عندما يأيت الدليل بوجوب إمتام احلج 
 والعمرة ملن دخل فيهما ولو كان تطوًعا فإنه ال يدل على وجوب احلج والعمرة ابتداًء؛ ألنه معلٌق عليه.

 أن يكون األمر ليس معلًقا وإمنا يكون أمرًا مطلًقا، فهذه هي املسألة اليت الحالة الثانية :
 أوردها املصنف، بأن يكون أمرًا مطلًقا ليس معلًقا على شيء. 

( إذن حملُّه حيث أمٌر بالموصوفِ  مر بِالّصفِة َأمرٌ اْْلَ هذا األمر الذي عَّبَّ عنه املصنف قال: )
 بالصفة دون املوصوف، وليس األمر أمرًا معلًَّقا.

( األمر بالصفة له حالتان، انتهينا من حترير حمل النزاع، اآلن بدأنا  اْْلَمر بِالّصفِة َأمر بالموصوف)
 يف شرح معىن الصفة؛ 

 فقد يؤمر بالصفة أمر وجوٍب.  −
 وقد يؤمر بالصفة أمر ندٍب. −

: هذه املسألة سأطيل الشرح فيها بعض الشيء؛ ألهنا مهمة، تطبيقها على أحاديث  ركزوا معي
ا ال تكاد حُتصى، إذن األمر بالصفة غري املعلقة دون موصوفها:   -َصلََّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النيب    كثرية جدًّ

 ن أمرًا واجًبا بالصفة.إما أن يكو  −
 أو أمرًا مندوبًا.  −
    وهو أن األمر بالصفة الواجبة هل تكون أمرًا باملوصوف    : -ْلنه أسهل- نبدأ بالحالة اْلولى

   ؛وجوبًا أم ال؟ مجاهري أهل العلم أهنا أمٌر باملوصوف وجوبًا
 فإذا أمر الشارع بالطمأنينة يف الصالة، مبعىن أن الصالة واجبة.  −
ه العلماء استدل ب [43]البقرة:﴿َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَن﴾إذا أمر الشارع بالركوع وبالسجود؛  −

على وجوب الصالة، ملا؟ ألنه أمٌر بالصفة، فدل على أنه أمٌر باملوصوف؛ ألنه على سبيل 
 الوجوب، هذا قول غالب أهل العلم.
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ا-لكن ُحكي عن بعض الشافعية  قالوا: إنه ليس بالزٍم، نعم هو   -انظروا هذه املسألة دقيقة جدًّ
أمٌر باملوصوف إذا كان األمر واجًبا؛ لكي خُيرجوا   الذي يف األصل لكنه ليس بالزٍم أن األمر بالصفة

ِفي   -َأْو َأْسَلمَ -َأْسَلَف  َمنْ »: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-حديثًا واحًدا يستدلون به، وهو قول النيب 
 .«ِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلومٍ  فَِلُيْسِلمُ  َشْيءٍ 

  :كرون يف درس احلديث والفقهومرَّ معنا تذ 
ِإَلى  »:  -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-يرون أن السلم احلال جائز، فيقولون: إن قول النيب    :الشافعية  أن

أنه جيوز أن يكون    -أي الشافعية-هذا أمٌر بوجوب األجل لكنه ليس بواجب، إذ عندنا    «َأَجٍل َمْعُلومٍ 
، نعم األمر األول والثاين واجب، كيل ووزن ووصف واجب، لكن األجل ليس بواجب،   السَلم حاالًّ

 هذا قوهلم.
: فريون أن هذا الوصف واجٌب، فحينئٍذ يكون األمر بالوصف الواجب يدل على وأما الجمهور

األمر باملوصوف وهو األجل، ووافق الشافعية الشيخ تقي الدين فريى أن السَلم احلال جائز، لكنه ال  
يستدل بدليلهم أو دليل بعضهم، وإمنا يقول: إن األمر باألجل معلٌق على صفة، فيكون خارج من  

يكون األجل معلوًما   النزاع، املسألة اليت ذكرت لكم قبل قليل، فيكون معناه: فإذا كان مؤجاًل فال بد أن
 فقط.

شوف هذا االستدالل، هذه املسألة يف السَلم احلال والسَلم املؤجل هذا من املسائل املهمة اليت  
رمبا نتعامل هبا يف كثرٍي من األحيان، خاصًة ممن يتعامل بالبيع والشراء وعنده حمالت، هذا فقط معرفة 

 كيف االستدالل باحلديث.
 بني قوسني نضعها   -حترير حمل النزاع مع-: وهو إذا كان األمر بالصفة المسألة الثانية معنا

)صفة مطلقة غري معلقة كما أن هذه الصفة قلنا: ليس أمرًا هبا مع موصوفها، وإمنا أمٌر هبا وحدها( هل 
صوف؟ إذا كان األمر بالصفة على سبيل الندب؛ يعين أُِمر ندبًا بصفة،  األمر بالصفة يكون أمرًا باملو 

 هل يكون هذا دلياًل على وجوب املوصوف أم ال؟  
هذه هي املسألة؛ ألن هناك األمر ُصِرف عن الوجوب إل الندب، فاملوصوف مأموٌر به لكن ال 

مثلما قلنا: إذا  ، مل تدل قرينة توجد قرينٌة تنقله إل الندب، فيبقى على األصل الوجوب أو الندب ما 
 الندب، واضح املسألة.  ستدالل به يفُصِرف األمر عن الوجوب بقي اال
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إذن المسألة الثانية عندنا: أن يكون الشخص مأمورًا بصفٍة على سبيل الندب، هل هذا يدل  
 على احتمال أن يكون الموصوف واجًبا أم َل؟  

 هبا بسرعة؛ هذه املسألة فيها ثالثة أقوال خنتم 
    أنه أمٌر باملوصوف، وهذا هو القول   :-رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى- القول اْلول الذي ذكره المصنف

ا  األول، فندب صفة الفعل قد يدل على أن الفعل مأموٌر به أمر وجوب وبإيقاعه، قد يدل ليس الزمً 
 لكن قد يدل، ولذلك يصح االستدالل به. 

: نص اإلمام أِحد، فإن أِحد ُسئل: هل االستنشاق واجب؟ قال: نعم؛ ألن النيب  من أمثلة ذلك
فاألمر  «َصائًِما َما َلْم َتُكنْ َوبَاِلْغ ِفي اَِلْسِتْنَشاِق »أمر باملبالغة فيه، قال:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-

لكن مل يدل الدليل على أن املوصوف    -وهو االستنشاق-يل الندب هو أمٌر باملوصوف  بالصفة على سب
 انتقل إل الندب فبقي على الوجوب، هذا هو القول األول.

 ه ال يدل مطلًقا على أن : أن األمر بالصفة إذا كان للندب فإنيق الوقتضالقول الثاني ل
املوصوف يدل على وجوبًا وال ندبًا، ال يدل على شيٍء مطلًقا بل يُتوقف فيه، وهذا القول قول أيب 

، ونسبه -رِحة اهلل على اجلميع-، وكذلك قول أيب بكٍر الباقالين -عليه رِحة اهلل-إسحاق الشريازي 
د يف كتب الشافعية نسبة القول األول للحنفية،  للحنفية، وذكرت ملاذا نسبه ألن ُوجِ القاضي أبو يعلى 

ولكن لعل األصوب رمبا هذا القول هلم. الذي نسب القول األول للحنفية يف أبو إسحاق الشريازي يف  
 شرح ]اللُّمع[.
 القولني هذب إليه ابن دقيق العيد، فقد ذهب ابن دقيق : هذا قوٌل وسط بني القول الثالث

 العيد إل التفصيل، فقال: إن األمر بالصفة:
 إذا كان املراد به اإلجياد فهو أمٌر باملوصوف.  −
 أما إن كان أمرًا بالصفة إن وقع املوصوف فإنه ال يقتضي وال يدل على وجوب املوصوف.  −

، ولذلك ُُيَمل على القولني، قال: ومنهم قول النيب  مث ذكر أن هناك أدلة أحاديث حتتمل احلالتني
َنُكمْ »: -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم- الَم بَ ي ْ  هذا أمٌر باإلفشاء؛  «َأْفُشوا السَّ

 فيحتمل أنه إذا وقع اإلفشاء إذا ُسلِّم عليكم فسلِّموا. −
 وُيتمل أوجدوا اإلفشاء ابتداًء فيكون كذلك. −
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 ن.فيكون مرتدًدا بني األمري
َعزَّ -نقف عند هذا املوضع، ُنكمل إن شاء اهلل الدرس القادم فيما يتعلق بباب النهي، أسأل اهلل  

 للجميع التوفيق والسداد، وصلَّ اهلل وسلَّم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. -َوَجلَّ 
ا كما ذكرت لكم، احلنابلة يستطبًعا هذه املسألة  ا يف قضية تفريعاهتا كثرية جدًّ دلون هبا كثريًا جدًّ

َعزَّ  -الصفة، ولكن بإمكانك أن تبحث يف كتب الفقه وجتد كثريًا من ذلك، الدرس القادم مبشيئة اهلل 
سيكون ليس األسبوع القادم وإمنا الذي بعده، األسبوع القادم كثري من الزمالء اإلخوان قد  -َوَجلَّ 

َعزَّ  -بإذن اهلل    -َعزَّ َوَجلَّ -ألسبوع بعد القادم مبشيئة اهلل  يكون مسافرًا ألجل اإلجازة، فيكون الدرس ا
 .-َوَجلَّ 

 اْلسبوع القادم: وضحهلم أ لعلي ُأجيب عن اْلسئلة: أظن هناك سؤال  ♣
 س/ هذا أخونا يقول: تطبيق القواعد اْلصولية على الفقه ما هي الكتب المناسبة لها؟

ما أدري أنا أجبت عن هذا أم ال؟ لكن عموًما الكتب اليت تبين الفروع الفقهية على األصول    ج/
 أمهها ثالثة: 
  كتب احلديث، هذه أهم الكتب شروحات احلديث أعين، أهم الكتب اليت تُعىن بتطبيق أولها :

كتب شروح احلديث اليت ُتطبِّق القواعد: كتاب ابن   األصولية على الفروع الفقهية، ومن أجلِّ  القواعد
ا، وقد ذكر املقبلي   دقيق العيد ]إحكام األحكام يف شرح عمدة األحكام[ هذا الكتاب كتاب عظيم جدًّ

اء اليمن أظن أن علماء مكة قالوا له ملا جاور يف مكة، وعلممن علماء اليمن يف القرن احلادي عشر 
 قالوا له ذلك أظن، أظن قاله علماء مكة؛ ألنه درس قد درس على علماء الزيدية يف اليمن.

إذا أردت أن تعرف القواعد األصولية وتطبيقها على األدلة فاقرأ كتاب ]إحكام اإلحكام[ "قالوا له:  
ا، وله كتاب آ"البن دقيق العيد ا جدًّ ا جدًّ خر لو ُوِجد لرمبا قد يُفيد  ، وقد صدق فهو كتاب عظيم جدًّ

يف هذا املوضوع ويكون داخل يف النوع الثاين وهو: شرح ابن دقيق العيد على ]جامع األمهات[ مل 
 توجد إال مقدمته أوردها ابن السبكي يف ]طبقات الشافعية[. 

إذن هذا النوع األول: وهو الرجوع إل كتب شروحات احلديث وخاصًة الذين يعنون بتطبيق 
 عد األصولية، وهم أهم كتب ختريج الفروع على األصول.القوا
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 كتب الفقه، فإن كتب الفقه تُعىن بذلك، ولكن كتب الفقه ليست كلها على النوع الثاني :
 طريقٍة واحدة، فأنت تعلم أن كتب الفقه نوعان: 

 يد.ر التجكتٌب تُعىن ب −
 كتب تُعىن بالتدليل.و  −

 فعدٌد كبرٌي من كتب الفقه جمردة ال أدلة فيها، واملدلَّلة أنواع: 
 فنوٌع يُعىن بذِكر استنباط احلكم من الدليل النصي. −
د عمًدا إغفال الدليل النصي والذهاب إل الدليل الذي يدل على القياس   − وبعضها يتعمَّ

ال زهًدا يف األول، وال عدم احتجاج به، وإمنا ليُبنيِّ املؤلف أن  مع وجود الدليل القريب، 
غرضي من التأليف ذلك الشيء، فيأيت باألدلة اليت ليست مباشرة من النص، فينظر  

 ن النصوص، والعلل، واألوصاف، مث بعد ذلك يُلِحق هبا األحكام.للمعاين املأخوذة م
 ولذلك تنظر يف كثري من الكتب اليت تُعىَن باألدلة فتنتبه هلذا؛ 

 على سبيل المثال:  
 ]املغين[ هذا من أظهر الكتب اليت ُعنيت بذلك. -
الشافعية يعنون هبذا الباب كثريًا وخاصًة الذين ألَّفوا يف القرن الرابع،    :ةمن كتب الشافعية كثير   -

واخلامس، والسادس، مث قلَّ بعد لك؛ فكتاب ]التعليقة[ للقاضي حسني طُِبع منها جملدات، و]التعليقة[ 
  أليب طيب الطَّبي هي موجودة وُحققت يف عشر رسائل يف اجلامعة اإلسالمية لعلها خترج إن شاء اهلل، 

 مليئة باالستدالالت العجيبة. 
من أمهها كتابات لو وجدا كاملني لرأيت فيهما أهم مسائل تطبيق القواعد  كتب الحنابلة  -

 األصولية: 
 : ]التعليقة[ أليب يعلى، طُِبع منها سبعة، ويف الطريق ثالثة. الكتاب اْلول

 ل كتاب الزكاة. مل يوجد إال قطعة إ الكلوذاين: كتاب ]االنتصار[ أليب اخلطاب الثاني
ا يف االستداللوهو كتاب - الثالث ، وهذه الكتب الثالثة مل أذكر لك الثالث لكن -عظيم جدًّ

الثالث: وهو شرح ]العمدة[ للشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإنه يبين يف هذ الكتاب االستدالالت على 
 .-عرِحة اهلل على اجلمي- أصول فقهاء احلديث أصول أِحد وأصحابه، وغالًبا 
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هذه الكتب الثالثة من أمهها، و]املغين[ جيد، لكن هذه الثالث األوائل هي أهم الكتب إذا أردت 
أن تعرف القواعد األصولية بطريقٍة عكسية، تأخذ الفرع وكيف اسُتدل له، بينما األحاديث من احلديث  

 نفس، فهي عكس طريقة احملدثني.
 وهي طريقة كتب ختريج الفروع على األصول، وهذه الطريقة الطريقة الثالثة ْلجل الوقت :

ي كتابه ]التمهيد[، العالئي يف  و سنأُلِّفت مؤخرًا، ألَّف فيها التلمساين ]مفتاح األصول[، وألَّف فيها اإل
 ]اجملموع املذهب[.

حام ألَّف كتابًا امسه ]القواعد[ وُيشريون إليه بالقواعد األصولية، من احلنابلة املؤلف وهو ابن الل 
يُفرِّقون بينه وبني كتاب شيخه ابن رجب ]القواعد الفقهية[؛ ألن ابن رجب قواعده فقهية، وهذا قواعده  

 أصولية يف الغالب، وإال قد يورِد هذا نوًعا من نوع الثاين. 
 والقاعدة اْلصولية: والفرق بين القاعدة الفقهية 

 أن القاعدة األصولية ُيستنَبط بواسطها احلكم، ال ُيستنبط منها.  −
بينما القاعدة الفقهية ُيستنبط منها احلكم، فال ُيتاج أنك ترجع إل دليٍل شرعي فتنظر   −

 فيه. 
: -َعزَّ َوَجلَّ -: ملا نقول: األمر للوجوب ال يدل على حكم، لكن ملا ُتطبقه على قول اهلل مثاله

 لكن القاعدة الفقهية بنفسها تدل على احلكم.، دل على الوجوب  [43]البقرة:﴿َوَأِقيُموا الصَّالَة﴾
 : عندما نقول: إن املنافع كاألعيان، فكل ما صدق عليه من األعيان حكم يثبت ملنفعة؛  مثاله
 فالعني جيوز بيعها فاملنفعة جيوز بيعها.  −
 بها. العني ُُيكم بغضبها فاملنفعة ُُيَكم بغص −
 العني مضمونٌة فاملنفعة مضمونٌة كذلك. −
 العني توَهب فاملنفعة توَهب. −
 العني مُيكن استيفاؤها بالنفس وبالغري، فاملنفعة كذلك. −

أحكاًما كثريًة بناًء عليها، بينما القواعد األصولية إذن هذه القاعدة مبجردها استطعت أن تأخذ 
 ختتلف.
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هذا ما يتعلق بالكتب، لكن عموًما هذه الكتب اليت أُلِّفت يف ختريج الفروع على األصول يف  
احلقيقة تورِد لك أمثلة مكررة، ولذلك األمثلة اليت أوردها اإلسنوي هي اليت أوردها صاحبنا ابن اللحام 

د أشياء كثرية  احلديث مباشرة رمبا جتيف الغالب، لكن لو نظرت يف كتب الفقه مباشرة، أو يف كتب 
لك تكتشف  ا، قد ال ُيصرِّحون أهنا مبنية على هذه القاعدة، ولكن على اجتهادك أنت وبنظرك وبتأمُّ جدًّ

 ذلك.
 فروع  : كتب األصول، األصل أن كتب األصول ال يوجد فيها النوع الرابع من المؤلفات

فقهية، هذا األصل، حىت إن هذا من أغراضهم، وقد ذكر الغزايل يف بعض كتبه أنه جيب أن تكون  
كتب األصول ال فروع فيها لكيال يتعصَّب القارئ لفرٍع ما، إذا كان القارئ أو املتعلِّم يدين اهلل مبذهٍب، 

يذهب للقول الثاين بناًء على مث وجد أن هذه القاعدة اليت أمامه خُتالف مذهبه فيبين على ذلك أنه س
 فرٍع فقهيٍّ ظن أنه متخرٌِّج على هذه القاعدة، فيقول: جيب أن تكون جمردة. 

أبو حممد بن اجلوزي، أو أبو حممد اجلوزي يف كتبه يقول: هذه الطريقة غري بعض احملققني مثل: 
ألمثلة جتعل مضمون صحيحة، بل ال بد من اإلتيان باألمثلة لكي يتضح املقال، ولكن يقول: كثرة ا 

كتب األصول خيرج عن أصله، فُيكتفى مبثاٍل أو مثالني، ولكن احملقق من العلماء األوائل يأيت مبثاٍل مل 
مني كما أن القياس ال يوجد فيها مثاٌل إال   .ُيسَبق له يف كتب األصول، والغالب أنه ينقل أمثلة املتقدِّ

 وهو قياس العلَّة رمبا يكون بعشرات األمثلة أو مبئاهتا. مر وقياسه على النبيذ، مع أن القياس اخل
هذا الذي جعل الغزايل ملا قال: إنه ينفصل، جعل فقهاء املذهب خُيالفون أصوليِّهم، فالغزايل نفسه 
ذكر يف كثرٍي من املسائل األصولية أن األصوليني من األشاعرة خُيالفون الفقهاء، أشار هلذا يف أكثر من 

 خول[ ويف غريه. يف ]املنموضع 
والصواب: هو الوسط أن اإلنسان ينظر يف الفروع الفقهية، ولكن رمبا كثرة الفروع الفقهية ملتعلِّم 

 األصول تشغله عن الغرض األساس، ولكن من املناسب أن يورِد عداًل وسطًا بينهما. 
طبًعا    ،آخر سؤال؛ ْلن اْلسئلة كثيرة؛ بعض اْلخوان يقول: أِعد الدرس في بعض الجزئيات

 هما سؤاَلن:
 س/ أحدهما يقول: اللحوم المستوردة ما حكمها؟
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ج/ باختصاٍر شديد؛ ألين وعدت يف احلديث عنها؛ اللحوم املستوردة، عموم اللحوم ننظر هلا 
 بثالث اعتبارات: 

 القطع مبعىن اليقني. −
 واألصل. −
 والظاهر.  −

 عندنا ثالثة أشياء: 
  كل حلٍم ُوِجد فيه قطٌع أو يقني فنعمل باليقني، َمن تيقَّن أن هذه الذبيحة ُذحبت نبدأ أوًَل :

ي، أو مع فقد صفة التزكية الشرعية وشروطها فإهنا حتُرم، ومن تيقَّن أهنا ُذحبت   مع فقد أهلية املزكِّ
 جائزة.  بالشروط املستوفاة للزكاة الشرعية فإهنا

 كيف يكون اليقين؟
 إما حبضوره الذبح.  −
 أو مباشرته هو نفسه.  −
ثه من يثق فيه، أو من ُيشِرف على املسلخ، أو عِلم أن املسلخ   − أو باإلخبار، فيقول: حدَّ

استفاض أن هذا املسَلخ يقوم هبذه الطريقة، فهذا يكون مبثابة اليقني، ومرَّ معنا أن  
 ذا واضح. تقوم مقام التواتر، وهاالستفاضة 

 األصل والظاهر، أن يُطبِّق األصل والظاهر معنا؛الحالة الثانية : 
األصل عندنا قاعدة األصل يف اللحوم اإلباحة، هذا هو األصل، وذكر ابن القيم قاعدًة أخرى  

مسألة إذا تُردِّد يف  وهي: أن األصل يف اللحوم احلرمة، وِحل القاعدة "األصل يف اللحوم احلرمة" على 
 وجود الشرط وفقده.

 :  صورة ذلك
 َمن تردَّد هل ذُكر اسم اهلل أم ال على الذبيحة؟  −
 َمن تردَّد هل زكيت بطريٍق شرعيٍّ أم ال؟  −
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فكالم ابن القيم يقول: "إن األصل يف هذا اللحم املنع واحلرمة"؛ ألن الشك إمنا هو يف وجود  
ا كان نوع  إذن األصل يف احِلل فيما إذ الطارئ، وليس الشك يف األصل، فحينئٍذ يكون األصل احلرمة.

 اللحم؛ أهو حلٌم حمرٌَّم أم حالل؟ فاألصل احِلل، اشتبه حالٌل حبرام فاألصل احِلل.
هذا   لكن إذا اشتككت يف الشرط فاألصل احلرمة؛ ألن األصل عدم وجود الشرط؛ ألنه طارئ.

 ما يتعلق باألصل.
  .هنا أمر آخر ُيسمى الظاهر؛ ما هو الظاهر؟ الظاهر: هو الغالب من فعل الناس 

 فعلى سبيل المثال:  
 عندما يكون الشخص يف بلٍد يغلب على أهله اإلسالم، فالظاهر أن الذي يذبح إمنا هو مسلم.

يكون  عندما تكون يف بلٍد يغلب عليه أهل كتاٍب فالظاهر أن الذي يُباشر الذبح كتايب، نعم قد 
 بوذيًّا أو ال دين له، لكن الظاهر أنه كتايبٌّ، هذا ُيسمى الظاهر.

  :المسألة كلها مبنية على مسألة تعارض اْلصل والظاهر
  ،لٍد غري كتايب، من  : إذا جاءك حلٌم من بمثالهإذا اتفق األصل والظاهر فال شك أنه ممنوع

  بلٍد وثين، بوذي، هندوسي، جموسي، فاألصل احلُرمة؛ الجتماع األصل والظاهر الداالن على املنع. 
طبًعا إن وجد يقني مثل تأتيك ذبيحة من أي شيء، ووجدت الرأس متصل بالبدن فال شك أنه حمرم، 

 هذا يقني؛ ألنك رأيت عدم الذبح. 
   لكن لو تعارض األصل والظاهر، مثل: لو أتتك ذبيحٌة يف بلٍد غري مسلم، فهل جيوز أكله أم

 ال؟ األصل عدم ذلك، والظاهر أنه بالد وثنيني فقد يستخدمون الطرق الشرعية.
دائًما يُغلَّب مسألة األكثر، األكثر : أن الظاهر -أنا نسيت أن أُنبِّه هلا-نقول يف مسألة الظاهر 

م؛ األصل أم ، فيكون ظاهرًا، ولذلك ُيسمى تغليب األوصاف إذا تعارض األصل والظاهر فأيهما يُقدَّ
م  م هذا، وأحيانًا يُقدَّ م األصل يف أحيان كثرية، والظاهر يف أحيان كثرية، فأحيانًا يُقدَّ الظاهر؟ قالوا: يُقدَّ

م الظاهر على األصل.هذا، ويف مسألتنا قالوا  : نُقدِّ
إذا وجدت عندنا هنا يف اململكة فإهنا   -هذا ننتقل إل األصول-: فاللحوم املستوردة وبناًء عليه

جائزة؛ ألن الظاهر أهنا ُذحبت بطريٍق شرعي؛ ألن هيئة الغذاء والدواء ال تسمح للحٍم يدخل البلد إال 
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ون يف الَّبازيل بكثرة، ويف فرنسا؛ ألن دائًما الدجاج وقد أخذ إذنًا عن طريق الرقابة، فعندهم مندوب
  .غالبه يأيت من فرنسا ومن الَّبازيل، فعندهم هناك مراقبون يُراقبون هذه املصانع املنشآت 

فكما يشرتطون شروطًا معينة هيئة الغذاء والدواء بدل املنشأ مواصفات معينة، يشرتطون هذه  
مراكز إسالمية معينة، مث أصبحوا هم جيعلون مندوبيهم مباشرة؛  الشهادة، كانوا يأخذوهنا بالتعاون مع 

وبناًء عليه فتكون هيئة  ،  ألن هذه الرخصة أصبحت يف مقابل أن هذا املندوب أنت الذي تدفع له املال
 .الغذاء والدواء عملها مثل اخلتم التجاري املوجود باسم "حالل" فهي مشرفٌة على هذا الشيء

س كذلك، فنقول: يُغلَّب الظاهر وهو املنع، بل األصل والظاهر كالمها  يف بلٍد ليلكن لو كنت 
يدل عليه، فإن الظاهر أن الغالب يف البلدان الصعق وعدم الذبح الشرعي، كما أن األصل احلُرمة، فدل 

 ذلك على التحرمي؛ ألهنم يذحبون بطريق غري شرعي، واألصل: التحرمي.
وي كاململكة، أو البلدان اليت تشرتط عالمة "حالل" فاألصل إذن يف غري البالد اليت فيها ظاهٌر ق
مقرونًا بظاهٍر يدل عليه؛ كأن يكون أهل البلد يغلب عليهم عدم جواز األكل، إال أن يكون ذلك 

 ذلك، وصلَّ اهلل وسلَّم على نبينا حممد. 


